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Despre Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea
care sprijină întreprinderile la nivel mondial, prin cele peste 600 de centre găzduite în
organizații de sprijinire a mediului de afaceri, institute de cercetare, universități, centre
tehnologice, agenții de dezvoltare etc, din 60 țări- cele 28 state membre ale Uniunii
Europene, țări candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, Brazilia, Rusia,
India, China și Africa de Sud (BRICS) (Detalii: een.ec.europa.eu)
Rețeaua Enterprise Europe Network este
prezentă în Macroregiunea 2 (Regiunile
Nord-Est și Sud-Est), prin intermediul
Consorțiului ERBSN (Eastern Romanian
Business Support Network) format din 6
parteneri. Partenerii consorțiului sunt:
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și
Agricultură Constanța, Camera de Comert,
Industrie și Agricultură Galați, Camera de
Comerț, Industrie și Agricultură Bacău,
Tehnopolis Iași – Parc Științific și
Tehnologic, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est și Institutul de
Proiectare și Automatizări IPA SA,
Sucursala Galați.

Urmând sloganul “sprijin pentru IMM-urile ambiţioase dornice să inoveze şi să se
dezvolte internaţional”, Centrul Enterprise Europe Network din cadrul C.C.I.N.A.
Constanţa oferă o gamă largă de servicii gratuite pentru clienţi din judeţele Constanţa,
Tulcea, Brăila şi Buzău:




Internaționalizare- putem facilita accesul la baza de date Enterprise Europe Network,
care conține peste 10.000 de profiluri (cereri și oferte de produse/tehnologii și servicii) ale
companiilor din aria de acoperire a Rețelei Enterprise Europe, prin care se pot promova
produse şi servicii ale companiilor locale şi găsi noi parteneri de afaceri în afara tării
Organizare misiuni economice și de brokeraje (parteneiate de afaceri)






Informaţii accesare fonduri europene- oferim, în regim help-desk, informații despre surse
de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, sprijin pentru identificarea
de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare
Informații despre legislația și politicile europene, condiţii pentru implementarea corectă
a legislaţiei privind Piaţa Unică Europeană, implicarea reprezentanţiilor mediului de afaceri
local în procesul de policy-making, prin transmiterea de feedback către Comisia Europeană
cu ocazia consultărilor publice europene
Servicii de informare şi sign-posting în sprijinul inovării
Detalii
suplimentare:
http://www.ccina.ro/centre/enterprise-europe-constanta
şi
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro

Informații europene
130 de miliarde EUR au intrat deja în economia reală a Europei prin intermediul
fondurilor structurale și de investiții europene
Comisia Europeană a publicat pentru prima oară un raport intermediar privind cele cinci
fonduri. Acesta indică o accelerare bruscă a investițiilor în ultimele luni și estimează că
implementarea va atinge viteza de croazieră în 2017.
Până la sfârșitul anului 2015, 274 000 de întreprinderi au primit deja sprijin prin
intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) pentru 2014-2020; 2,7
milioane de persoane au beneficiat deja de asistență pentru a-și găsi un loc de muncă sau ași dezvolta competențele; biodiversitatea a 11 milioane de hectare de teren agricol a fost
îmbunătățită și au fost selectate un milion de proiecte pentru a fi finanțate de UE, în valoare
totală de aproape 60 de miliarde EUR.
Această cifră s-a dublat în decursul a nouă luni și, până în toamna anului 2016, aproape 130
de miliarde EUR (20 % din totalul fondurilor ESI) au fost investite în întreprinderi mici,
cercetare, rețele în bandă largă, eficiență energetică și mii de alte proiecte axate pe
prioritățile strategiei UE pentru creștere și locuri de muncă. În conformitate cu obiectivele
Planului de investiții, obiectivul de a dubla utilizarea instrumentelor financiare în cadrul
investițiilor finanțate prin fondurile ESI a fost aproape atins la sfârșitul anului 2015.
Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și
competitivitate, a declarat: „În multe state membre, fondurile ESI reprezintă o sursă vitală de
investiții publice. Ca urmare a accentului pus pe domeniile prioritare și a cadrului axat pe
performanță în care se înscriu, fondurile contribuie în mod semnificativ la atingerea
obiectivelor la nivelul UE privind creșterea și crearea de locuri de muncă.”
Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Cifrele vorbesc de la sine și
arată că suntem pe calea cea bună în ceea ce privește implementarea, chiar și în condițiile
unui cadru mai ambițios pentru fonduri, care a contribuit deja la sprijinirea reformelor
structurale și la înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor. A sosit momentul ca proiectele
finanțate de UE să fie lansate și, în acest scop, fac apel la statele membre să accelereze și
mai mult procesul de selectare și de implementare.”
În primii doi ani ai perioadei 2014-2020, în paralel cu elaborarea primelor proiecte, statele
membre au creat condițiile corespunzătoare pentru a asigura calitatea și viabilitatea
investițiilor, prin intermediul noilor dispoziții ale cadrului comun pentru fonduri.
De exemplu, ele au avut obligația de a institui strategii de investiții și de a asigura
conformitatea deplină cu standardele UE într-o varietate de sectoare – transport, inovare,
tehnologii digitale, gestionarea apei și a deșeurilor – pentru a stimula crearea unui mediu
favorabil investițiilor.
Beneficiile aduse de aceste cerințe depășesc domeniul investițiilor din fondurile ESI și au un
impact pozitiv asupra calității vieții în UE. De exemplu, Italia a adoptat o strategie națională
privind banda largă, care este aliniată la obiectivele UE 2020 și care vizează reducerea
decalajului digital.
De asemenea, au fost elaborate planuri de evaluare a fiecărui program din cadrul fondurilor
ESI, pentru a oferi o imagine mai clară privind performanțele lor de-a lungul timpului, în
conformitate cu inițiativa „Bugetul UE axat pe rezultate”.
Pe lângă acest raport, Comisia a lansat o versiune actualizată a Platformei de date
deschise privind coeziunea : https://cohesiondata.ec.europa.eu/
Acest site, creat ca urmare a angajamentului Comisiei de a-și asuma răspunderea și a
asigura transparența, este îmbogățit acum cu noi secțiuni care indică performanțele
investițiilor cu fonduri ESI și măsoară nivelul de atingere a obiectivelor.
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Context
Fondurile ESI pentru perioada 2014-2020 și cofinanțarea națională oferă o capacitate de
investiții de 638 de miliarde EUR, incluzând 181 de miliarde EUR pentru „creștere
inteligentă”, cu investiții în cercetare & inovare, tehnologii digitale și sprijin direct acordat unui
număr de peste două milioane de întreprinderi mici.
Prezentul raport este primul dintr-o serie de rapoarte anuale adresate instituțiilor UE cu
privire la implementarea celor 533 de programe din cadrul fondurilor ESI. Acest bilanț este
efectuat în contextul unor noutăți majore introduse în 2014 pentru a spori calitatea cheltuirii
fondurilor, cum ar fi concentrarea pe obiective tematice, noi condiții prealabile pentru investiții
și o mai mare importanță acordată rezultatelor și mecanismelor de măsurare a performanței.
Sursa:CE
Agenda urbană: o nouă cerere de proiecte în valoare de 50 de milioane EUR pentru a
ajuta orașele să facă față problemelor urbane
Comisia Europeană a lansat o a doua cerere de proiecte în valoare de 50 de milioane EUR,
în cadrul inițiativei „Acțiuni urbane inovatoare”. Orașele pot cere și primi finanțare din partea
UE pentru proiecte urbane inovatoare până în data de 14.04.2017
În Viena, a fost înființat un ghișeu unic pentru serviciile publice necesare care să ofere sprijin
migranților în vederea integrării în oraș. În Madrid, în cartiere cu rate ridicate ale șomajului sau înființat patru centre pentru a crea locuri de muncă în sectoarele energiei, mobilității,
reciclării și alimentar, promovând în același timp o economie a solidarității.
Acestea sunt două dintre cele optsprezece proiecte câștigătoare ale primei cereri de proiecte
din cadrul programului „Acțiuni urbane inovatoare”, lansat anul trecut. Acum, Comisia
lansează o a doua cerere de proiecte, pentru a răsplăti proiectele cele mai inovatoare
dezvoltate de orașe.
Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Prin această inițiativă, le
oferim orașelor posibilitatea să-și transforme ideile în practici concrete, pe care le putem apoi
împărtăși la nivelul UE. Și asta pentru că știm că soluțiile la problemele cele mai presante șomaj, excluziune socială, schimbări climatice, pentru a menționa doar câteva dintre ele - vor
veni chiar de la orașe. Obiectivul agendei urbane este a le oferi orașelor încredere în forțele
proprii și de a le face auzită vocea”.
Noua cerere de proiecte, cu un buget de 50 de milioane EUR din Fondul european de
dezvoltare regională (FEDR), va răsplăti cele mai inovatoare proiecte din trei categorii, în
conformitate cu prioritățile Agendei urbane a UE: integrarea migranților, mobilitatea urbană și
economia circulară. Cererea lansată este valabilă până în 17 aprilie 2017.
Context
Pactul de la Amsterdam (30 mai 2016) și Concluziile Consiliului din 24 iunie 2016 au lansat
Agenda urbană a UE și au stabilit principiile de bază ale acesteia.
12 parteneriate, care constituie nucleul Agendei urbane, le permit orașelor, statelor membre,
instituțiilor UE, ONG-urilor și partenerilor comerciali să colaboreze de pe baze egale pentru a
îmbunătăți calitatea vieții în zonele urbane. Patru parteneriate-pilot s-au lansat deja în lucru,
temele lor fiind includerea migranților, calitatea aerului, locuințele și sărăcia urbană.
În conformitate cu prioritățile tematice ale Agendei urbane, inițiativa „Acțiuni urbane
inovatoare” pune la dispoziția orașelor din UE resurse pentru finanțarea unor proiecte
inovatoare, cu un buget din cadrul FEDR în cuantum de 372 de milioane EUR pentru
perioada 2014-2020. În cadrul primei cereri de proiecte, au fost selectate 18 proiecte din 378
de cereri depuse.
Informaţii suplimentare: http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
Comisia stabilește calea strategică de urmat pentru uniunea vamală a UE
Comisia Europeană a adoptat planul său pe termen lung pentru a da un nou impuls
gestionării uniunii vamale, unul dintre pilonii Uniunii Europene, care sprijină și protejează
piața unică.
Autoritățile vamale au un rol tot mai important în asigurarea siguranței și a securității noastre în
UE. Un sistem puternic și bine gestionat contribuie la protejarea cetățenilor împotriva
amenințărilor teroriste, precum și a celor la adresa sănătății și a mediului, stimulând și
dezvoltând totodată întreprinderile competitive. Comunicarea actuală stabilește o viziune
strategică privind uniunea vamală, care ar urma să ducă la consolidarea cooperării dintre
autoritățile naționale pentru a face față provocărilor secolului al XXI-lea.
Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a
declarat: „Amenințările comune impun măsuri comune din partea Europei. Autoritățile vamale
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naționale au un rol important în întreaga UE pentru a ne proteja interesele. De la facilitarea
comerțului și asigurarea securității frontierelor, la protecția civilă și lupta împotriva traficului de
arme ilegale și de mărfuri contrafăcute, Comisia Europeană dorește să pună la dispoziția
autorităților vamale naționale și a celor 120 000 de angajați ai acestora instrumentele adecvate
pentru îndeplinirea acestei misiuni esențiale. Anul viitor vom sărbători cea de a 50-a aniversare
a uniunii vamale. Este deosebit de important să aducem îmbunătățiri acestei însemnate
realizări pentru anii care vin.”
Uniunea vamală își desfășoară activitatea în temeiul principiilor deja convenite și al unui cadru
juridic cunoscut sub numele de Codul vamal al Uniunii (CVU), care a intrat în vigoare la 1 mai
2016. Chiar dacă normele sunt aceleași în întreaga UE, autoritățile vamale nu le aplică
întotdeauna în mod coerent, uniform. Viziunea prezentată în comunicarea de astăzi a Comisiei
subliniază faptul că administrațiile vamale independente ale statelor membre ar trebui să
depună eforturi pentru a acționa ca o singură entitate. În același timp, cooperarea cu alte
autorități competente în materie de gestionare a frontierelor și de asigurare a securității, cum ar
fi poliția națională de frontieră și garda națională de coastă, poliția de frontieră și garda de
coastă la nivel european și Europol, trebuie, de asemenea, să fie încurajată și consolidată. În
egală măsură, operațiunile vamale din UE ar trebui să aibă acces la sistemele informatice
necesare pentru a gestiona până la nouă declarații vamale pe secundă.
Printre prioritățile-cheie ale Comisiei privind acțiunile viitoare se numără și următoarele:
 încurajarea unui acord comun între statele membre privind aplicarea legislației
vamale a UE;
 sprijinirea administrațiilor vamale pentru a eficientiza activitatea celor 120 000 de
membri ai personalului vamal;
 modernizarea și alinierea noilor sisteme informatice de la nivelul UE destinate
procedurilor vamale pentru asigurarea celei mai bune cooperări posibile;
 promovarea bunelor practici pentru a facilita cooperarea autorităților naționale și
schimbul de informații între acestea.
Comunicarea pledează, de asemenea, în favoarea unui rol mai proeminent al autorităților
vamale în diverse domenii în contextul gestionării frontierelor, inclusiv în ceea ce privește lupta
împotriva terorismului și asigurarea securității frontierelor. În mod concret, Comisia a propus,
de asemenea, o actualizare a normelor privind controlul vamal al numerarului în vederea
reducerii activităților financiare ilegale desfășurate de grupurile infracționale și teroriste. De
asemenea, în prezent se examinează modul în care autoritățile vamale ar putea să
contracareze comerțul ilicit cu bunuri culturale practicat de grupurile teroriste.
Acțiunile viitoare se vor concentra, de asemenea, asupra gestionării resurselor umane și
financiare și asupra furnizării de echipament vamal specializat, inclusiv de laboratoare mobile
și scannere corporale.
Context
Uniunea vamală, care va sărbători 50 de ani de existență în 2018, este unică în lume. Aceasta
este piatra de temelie a Uniunii Europene și este vitală pentru buna funcționare a pieței unice.
Odată vămuite într-un stat membru, mărfurile pot circula liber în Uniune, deoarece toate statele
membre aplică aceleași norme în privința veniturilor și a protecției la frontierele externe. Cele
28 de administrații vamale din UE trebuie să acționeze ca și cum ar fi o singură entitate,
facilitând în același timp comerțul și protejând sănătatea și siguranța tuturor cetățenilor UE.
Un exemplu timpuriu al integrării cu succes în UE, uniunea vamală a creat condițiile necesare
pentru instituirea pieței unice și a constituit un fundament solid al integrării și al creșterii
economice. Comunicarea actuală abordează maniera în care Comisia și statele membre pot
acționa în parteneriat pentru a se asigura că uniunea vamală contribuie în cel mai bun mod la
prosperitatea și securitatea UE.
Sursa:CE
Economia circulară: Comisia își respectă promisiunile, oferă orientări privind
valorificarea energetică a deșeurilor și colaborează cu BEI pentru a stimula investițiile
La un an după adoptarea pachetului de măsuri privind economia circulară, Comisia a
prezintat astăzi un raport privind rezultatele și progresele obținute cu principalele inițiative
prezentate în planul său de acțiune din 2015.
Pe lângă prezentarea raportului, Comisia:
 a adoptat măsuri suplimentare instituind, împreună cu Banca Europeană de Investiții
(BEI), o platformă de sprijin financiar pentru economia circulară, care reunește
investitorii și inovatorii;
 a adresat statelor membre orientări privind valorificarea energetică a deșeurilor;
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a propus o îmbunătățire specifică a legislației privind anumite substanțe periculoase
din echipamentele electrice și electronice.
Prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabilă, a
declarat: „Construirea unei economii circulare pentru Europa este o prioritate esențială
pentru actuala Comisie. Am înregistrat progrese importante și planificăm noi inițiative în
2017. Închidem bucla în care se înscriu proiectarea, producția, consumul și gestionarea
deșeurilor, creând astfel o Europă verde, circulară și competitivă.”
Profitând de impulsul generat de Planul de investiții pentru Europa care, până la sfârșitul
anului 2016, a mobilizat deja investiții în valoare de 164 de miliarde EUR, platforma de
sprijin financiar pentru economia circulară va consolida legătura dintre instrumentele
existente, cum ar fi Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) și InnovFin (inițiativa
„Finanțare UE pentru inovatori”, sprijinită de programul Orizont 2020) și va dezvolta eventual
noi instrumente financiare pentru proiectele de economie circulară. Platforma va reuni
Comisia, BEI, băncile naționale de promovare, investitorii instituționali și alte părți interesate,
va sensibiliza publicul cu privire la oportunitățile de investiții în economia circulară și va
promova cele mai bune practici în rândul potențialilor promotori de proiecte, va analiza
proiectele și nevoile de finanțare ale acestora și va furniza consiliere cu privire la structurarea
și atractivitatea financiară a proiectelor.
Comunicarea Comisiei privind rolul proceselor de valorificare energetică a
deșeurilor în cadrul economiei circulare, publicată astăzi, va spori la maximum beneficiile
acestei părți mici, dar inovatoare a mixului energetic național. Comunicarea oferă statelor
membre orientări pentru a obține un echilibru adecvat al capacității de valorificare energetică
a deșeurilor, subliniind rolul ierarhiei deșeurilor, în care opțiunile de gestionare a deșeurilor
sunt ordonate în funcție de durabilitatea lor și în care prioritatea revine prevenirii și reciclării
deșeurilor. Comunicarea sprijină statele membre să își optimizeze contribuția la uniunea
energetică și să exploateze oportunitățile de creare a unor parteneriate transfrontaliere, în
situațiile în care acest lucru este oportun și respectă obiectivele noastre de mediu.
Pachetul de măsuri adoptat de Comisie cuprinde și o propunere de actualizare a legislației
pentru a restricționa utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele
electrice și electronice (Directiva RoHS). Propunerea promovează înlocuirea materialelor
periculoase, astfel încât reciclarea componentelor să fie mai profitabilă. Modificările propuse
vor facilita și mai mult tranzacțiile pe piața bunurilor de ocazie (de exemplu, revânzarea) și
repararea echipamentelor electrice și electronice. Se estimează că, datorită măsurilor, se va
evita generarea anuală în UE a peste 3 000 de tone de deșeuri periculoase și se vor
economisi atât energie, cât și materii prime. Numai în sectorul sănătății ar putea fi
economisite costuri de asistență medicală având o valoare estimată de 170 de milioane
EUR.
De asemenea, în raportul său privind progresele înregistrate de anul trecut și până acum,
Comisia enumeră principalele măsuri adoptate în domenii cum ar fi deșeurile, proiectarea
ecologică, deșeurile alimentare, îngrășămintele organice, garanțiile pentru bunurile de
consum, inovarea și investițiile. Principiile economiei circulare au fost integrate treptat în cele
mai bune practici industriale, în achizițiile publice verzi, în modul de utilizare a fondurilor
politicii de coeziune, precum și în noi inițiative din domeniul construcțiilor și al apei. Pentru
realizarea efectivă a trecerii la economia circulară, Comisia invită Parlamentul European și
Consiliul să adopte cu celeritate propunerile legislative privind deșeurile, în conformitate
cu Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2017. În anul care vine,
Comisia este hotărâtă să contribuie și mai mult la realizarea Planului de acțiune privind
economia circulară, și anume cu o strategie în domeniul materialelor plastice, cu un cadru de
monitorizare pentru economia circulară și cu o propunere de promovare a reutilizării apei.
Context
La 2 decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat un pachet ambițios de măsuri privind
economia circulară. Pachetul constă într-un plan de acțiune al UE care cuprinde măsuri ce
acoperă întregul ciclu de viață al produsului: de la concepere, achiziționarea materialelor,
producție și consum până la gestionarea deșeurilor și piața materiilor prime secundare.
Trecerea la o economie mai circulară oferă oportunități importante pentru Europa și pentru
cetățenii săi. Aceasta este o parte importantă a eforturilor noastre de a moderniza economia
europeană, orientând-o într-o direcție mai durabilă. Argumente economice solide sprijină
trecerea la economia circulară, întrucât aceasta ar permite întreprinderilor să obțină beneficii
economice substanțiale și să devină mai competitive. Grație unei economii circulare, se fac
economii importante de energie și sunt generate beneficii pentru mediu, se creează locuri de
muncă la nivel local și oportunități de integrare socială. Trecerea la o economie mai circulară
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este strâns legată de principalele priorități ale UE, și anume ocuparea forței de muncă și
creșterea economică, investițiile, agenda socială și inovarea industrială.
Sursa:CE

Consultări publice europene
Comisia Europeana a lansat o consultare publica privind viitorul politicii agricole
comune europene
Modernizarea si simplificarea politicii agricole comune (PAC), una dintre politicile pe termen
lung ale Uniunii Europene, va permite acesteia sa reactioneze mai bine la provocarile
sociale, politice, de mediu si economice actuale.
Comisia Europeana a lansat in data de 2 februarie 2017 prima faza a modernizarii si
simplificarii politicii agricole comune (PAC) prin deschiderea unei consultari publice cu o
durata de trei luni. Contributiile primite vor sprijini activitatile Comisiei pentru a defini
prioritatile pentru viitor ale politicii agricole. O politica agricola comuna modernizata si
simplificata ar aborda principalele provocari cu care se confrunta agricultura si zonele rurale,
contribuind in acelasi timp la prioritatile de politica ale Comisiei (in special cresterea
economica si ocuparea fortei de munca), la dezvoltarea durabila, la un buget axat pe
rezultate, pe simplificare si pe subsidiaritate.
In anuntul sau privind procedura de consultare, comisarul european pentru agricultura si
dezvoltare rurala, Phil Hogan, a declarat: „Facem astazi urmatorii pasi catre modernizarea si
simplificarea politicii agricole comune pentru secolul 21. Prin lansarea acestei consultari
publice, le solicitam tuturor partilor interesate si celor preocupati de viitorul alimentelor si
agriculturii in Europa sa participe la conturarea unei politici pentru toti cetatenii Europei.
Aceasta consultare publica va contribui direct la foaia de parcurs pentru viitoarea politica
agricola comuna anuntata de presedintele Juncker in luna decembrie. Politica agricola
comuna aduce deja beneficii majore pentru fiecare cetatean european din punctul de vedere
al securitatii alimentare, al vitalitatii zonelor rurale, al mediului rural si al contributiei la
solutionarea provocarii reprezentate de schimbarile climatice. Prin elaborarea unei foi de
parcurs pentru viitor, sunt increzator ca aceasta politica poate aduce si mai multe beneficii.
Cu toate acestea, este nevoie sa o perfectionam si sa o revitalizam si, desigur, trebuie sa o
finantam in mod adecvat.”
Consultarea publica va dura până în 2 mai 2017 şi va oferi agricultorilor, cetatenilor,
organizatiilor si altor parti interesate posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire
la viitorul politicii agricole comune. Rezultatele consultarii vor fi utilizate de Comisie la
redactarea unei comunicari, prevazuta pentru sfarsitul anului 2017, care va cuprinde
concluzii privind performanta actuala a politicii agricole comune, precum si optiuni de politica
potentiale pentru viitor bazate pe date fiabile.
Rezultatele consultarii publice vor fi publicate online si vor fi prezentate de
comisarul Hogan la o conferinta la Bruxelles in iulie 2017.
Link consultare publica:
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
Sursa: Comisia Europeana

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe
Network
Calendar evenimente internaționale
Prin intermediul rețelei Enterprise Europe sunt organizate numeroase
manifestari cu scopul de a identifica noi parteneri de afaceri sau
dezvoltare de proiecte de cercetare-inovare și transfer de tehnologii, cum
ar fi misiuni economice sau evenimente de parteneriat (brokeraj).
Daca sunteți interesat de unul din evenimentele de mai jos, vă rugăm să
contactați Centrul Enterprise Europe Network Constanta
Data

Titlu

1 Martie 2017

Farmaforum 2017. Pharma, cosmetic and biotech brokerage event
Brokerage Event - Madrid (Spain)
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1 Martie 2017

Partners4Innovation
Brokerage Event - Brno (Czech Republic)

CONTACT – B2B Meetings in mechanical engineering, automobile industry and
8 Martie 2017 in the field of manufacturing processes as well as supplying industry
Brokerage Event - Leipzig (Germany)
8 Martie 2017

International Matchmaking Event during ITB 2017
Brokerage Event - Berlin (Germany)

8 Martie 2017

Ecobuild Matchmaking 2017
Brokerage Event - London (United Kingdom)

8 Martie 2017

Medico Bazar 2017
Brokerage Event - Lyngby (Denmark)

10 Martie
2017

DroneDays 2017 Matchmaking event
Brokerage Event - Brussels (Belgium)

10 Martie
2017

Brokerage Event at Constanta Tourism Fair "Holiday" 2017
Brokerage Event - Constanta (Romania)

14 Martie
2017

EEN Joint Stand and Partnering at JEC Composite Show, Paris, 14.-16.03.17
Brokerage Event - Paris (France)

14 Martie
2017

Hydrogen & Fuel Cells in to the Mainstream - Powering our Homes, Workplaces
and Transport
Brokerage Event - Birmingham UK (United Kingdom)

14 Martie
2017

Norway Grants Brokerage Event- modern production and smart societies
Brokerage Event - Oslo (Norway)

15 Martie
2017

Brokerage event at Voogle Conference 2016
Brokerage Event - Varaždin, Croatia (Croatia)

15 Martie
2017

FOWT 2017_ Floating Offshore Wind Turbines_Marseille (FR)_15-16 March
2017
Brokerage Event - Marseille (France)

16 Martie
2017

ISH 2017 International Brokerage Event
Brokerage Event - Frankfurt am Main (Germany)

20 Martie
2017

Future Match ICT brokerage event at CeBIT 2017 (world's largest computer
fair)
Brokerage Event - Hannover (Germany)

20 Martie
2017

III Investment Forum Paraguay - Europa
Brokerage Event - Asuncion (Paraguay)

22 Martie
2017

Railways Brokerage Event 2017
Brokerage Event - Lille (France)

22 Martie
2017

Fashion days 2017
Brokerage Event - Saint André lez Lille (France)

22 Martie
2017

LAVAL VIRTUAL Rendez-vous Business: meetings in virtual and augmented
reality
Brokerage Event - Laval (France)

22 Martie
2017

Seanergy : brokerage event on Marine Renewable Energies
Brokerage Event - Le Havre (France)

22 Martie
2017

Energy Match at Vaasa EnergyWeek 2017
Brokerage Event - Vaasa (Finland)

28 Martie
2017

Brokerage Event - European Industrial Subcontracting Meetings in Basque
Country
Brokerage Event - SAN SEBASTIAN (Spain)

28 Martie
2017

Business Meetings "Metamorphoses" on innovative materials
Brokerage Event - Marche-en-Famenne (Belgium)

28 Martie
2017

Brokerage Event on the occasion of Wasser Berlin International
Brokerage Event - Berlin (Germany)

29 Martie
2017

Business Matchmaking at the Lieferantentag M-V Suppliers Fair
Brokerage Event - Rostock (Germany)

29 Martie
2017

Building Green Connection Aarhus 2017
Brokerage Event - Aarhus (Denmark)

29 Martie
2017

Oil & Gas business meetings at OMC 2017 (Offshore Mediterranean Conference
& Exhibition)
Brokerage Event - Ravenna (Italy)

29 Martie
2017

Brokerage Event in the framework of the International Fair of Metal Processing
STOM 2017
Brokerage Event - Kielce (Poland)
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30 Martie
2017

Brokerage Event on the occasion of the WORLD MARITIME WEEK 2017
Brokerage Event - Bilbao (Spain)

4 Aprilie
2017

H2020 Brokerage Event: Nanotechnologies and Advanced Materials (N&M)
Brokerage Event - Cambridge (United Kingdom)

5 Aprilie
2017

Perú Moda Brokerage Event
Brokerage Event - Lima (Peru)

5 Aprilie
2017

IoTMatch at SIdO 2017 - Brokerage event for the IoT industries at "SIdO" (The
IoT Show) in Lyon, France
Brokerage Event - Lyon (France)

5 Aprilie
2017

Green Ventures 2017 - Brokerage Event on environmental and energy
technologies and services
Brokerage Event - Leipzig (Germany)

6 Aprilie
2017
7 Aprilie
2017

IndustryMatchMaking 2017- IMM2017, Business and technology matching
event
Brokerage Event - Sofia (Bulgaria)
Tour d'Europe Palermo
Brokerage Event - Palermo (Italy)

11Aprilie
2017

Virtual Reality World Congress
Brokerage Event - Bristol (United Kingdom)

12 Aprilie
2017

Building Europe Brokerage Event
Brokerage Event - Amsterdam (Netherlands)

20 Aprilie
2017

5th Biopesticide Event - Integrating Biopesticides
Brokerage Event - London (United Kingdom)

24 Aprilie
2017

EEN Brokerage Event during Hannover Messe 2017
Brokerage Event - Hanover (Germany)

Vezi calendarul complet: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents

Oportunități de Afaceri și de Inovare
Prin intermediul bazei de date centralizate (POD - Partnering Opportunities Database),
Rețeaua Enterprise Europe Network pune la dispoziția societăților comerciale, institutelor de
cercetări, universităților și altor organizații profesionale și de afaceri diverse OFERTE /
CERERI DE OFERTE din domeniul afacerilor sau inovării / tehnologiilor inovatoare, oferind
posibilitatea de CĂUTARE ȘI IDENTIFICARE DE NOI PARTENERI.
Organizațiile din județele Constanţa, Brăila, Buzău şi Tulcea interesate să își promoveze
oportunitățile de afaceri sau inovare, se pot adresa Centrului Enterprise Europe
Constanţa din cadrul Camerei de Comert, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa,
care oferă în mod GRATUIT informații și sprijin.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
BRDE20161215001
Compania germana, cu sediul in North Rhine- Westphalia este o afacere mare, de familie.
De peste 100 de ani, compania produce si asambleaza echipamente agricole, in special in
domeniul recoltarii. In prezent este unul dintre cei mai mari producatori mondiali din domeniu
si unul din cei mai mari performeri din domeniul ingineriei agricole a tractoarelor si preselor
de balotat.
Compania cauta mai multi potentiali furnizori, cu calificare inalta in scopul de a-si extinde
actuala retea de furnizori.
In domeniul furnizorilor de “cabine” pentru utilaje sunt solicitate urmatoarele:
- Producatori de cabine/orice componenta legata de cabina soferului pentru masini agricole,
de exemplu: Cabine fragmentate; cabine care includ geamuri din sticla; interioare de cabine;
condensatoare pentru aer conditionat;componente electronice pentru aer conditionat;
suspensie cu aer pentru scaunul soferului; suspensii cu gaz; oglinzi.
In domeniul furnizorilor de “Plastice/cauciuc” sunt solicitate urmatoarele:
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- Parti din plastic referitoare la asamblarea cabinei; parti din plastic pentru interioarele
cabinelor; componente din plastic injectat; plastice turnate prin tehnologii de turnare rotative;
materiale compozite din plastic, cu efect de izolare; componente din cauciuc; producatori de
covorase (plastic).
Potentialii parteneri trebuie sa aiba experienta in domeniul furnizarii catre industria de
automobile sau industria de utilaje agricole.
Furnizorii cautati trebuie sa aiba experienta in productia destinata industriei automobilelor
sau pentru industria producatoare de utilaje agricole.
Solicitarile minime sunt:
- Marimea potentialului partener: min 50 salariati
- Certificare ISO 9001:2008
- Export min 30 % din productie;
- Cifra de afaceri anuala: min 1 mil EUR
Logistica va fi furnizata de clientul german. Partenerul cautat ar trebui sa fie capabil sa
asigure depozitarea pentru o anumita capacitate. In cele mai multe cazuri comenzile vor fi
mici, ca urmare nu vor fi probleme mari de depozitare.
Compania germana doreste un parteneriat doar pe termen lung. Auditul va fi efectuat inainte
de semnarea contractului de parteneriat, precum si pe toata perioada parteneriatului in
scopul asigurarii unei calitati foarte bune.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7350690-6333-4cd7-ba3b2ddd454e6acc?OrgaId=ro00744
BRDE20161227001
O companie germana, retailer cu experienta pentru diferite produse din industria
constructiilor si a accesoriilor de gradina,îşi desfăşoară activitatea pe aceasta piata de peste
12 ani.
Obiectul lor de activitate presupune comertul cu acest tip de produse, achizitionand din tari
din intreaga UE si distribuindu-le in cea mai mare parte din tarile UE. Pentru a-si largi gama
de produse, retailerul german cauta producatori de garduri modulare, prefabricate, din beton.
Ca urmare compania cauta producatori de astfel de produse, avand o calitate superioara, in
tari ca Cehia, Slovacia, Polonia si Romania. Produsele trebuie sa indeplineasca toate
standardele de calitate germane.
Sunt interesati intr-o cooperare pe o perioada indelungata.
Tipul de colaborator cautat il reprezinta producatorii de garduri modulare prefabricate din
beton, din tari precum Cehia, Slovacia, Polonia si Romania.
Alte solicitari: experienta in producerea de garduri modulare, prefabricate din beton sau a
altor componente din beton; Produsele trebuie sa indeplineasca toate standardele germane.
Producatorul trebuie sa aiba capacitatea si abilitatea de a livra comanda in timpul cel mai
scurt.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b777c9e-b10e-45b5-a3797b41200d411f?OrgaId=ro00744
BRBE20161125001
Aceasta propunere de afaceri este initiata de o mica companie belgiana care tocmai a
achizitionat drepturile de proiectare a unui nou tip de scaun inovativ, pentru copii. Produsul
poate fi utilizat la o masa normala de bucatarie, dar si la o “insula” inalta de bucatarie.
In scopul reducerii costurilor de productie, compania cauta sa produca scaunul pentru copii
in afara Belgiei. Ca urmare, sunt cautate urmatoarele tipuri de companii:
- Producatori care pot fabrica scaunul utilizand tehnica de turnare rotativa prin umplerea unei
matrite cu granule PE;
- Producatori care pot fabrica sezutul din MDF si picioarele din lemn de stejar sau fag;
- Producatori de parti din metal (placute de protectie din metal pentru a sustine sezutul din
MDF si tevi de metal pentru a consolida siguranta scaunului);
- Companii care pot sa picteze scaunul si suportul de picioare in diferite culori RAL (un
sistem de combinare a culorilor utilizat in Europa si inventat de catre producatorul german
RAL);
Compania belgiana va semna un contract de productie cu toti partenerii selectati.
In curand, informatii suplimentare vor fi disponibile, iar modelele 3D vor fi gata pentru
productie.
Un partener de incredere ar trebui sa livreze prototipuri inainte ca partenerul belgian sa
decida lansarea de comenzi mai mari.
Comenzile orientative ar fi:
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- Sezuturi 60 buc
- Suportul pentru picioare 250 buc
- Picioare 500-1000 buc
- Placute metalice 250-500 buc
- Tevi metalice 500-1000 buc
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7db389c3-4310-4d72-be764a5da3695ffb?OrgaId=ro00744
BRDK20160901001
Compania de import si retail daneza a fost infiintata in 2014 si este specializata in alimente
organice, livrand direct catre consumatorii danezi. Compania este concentratat pe calitate
inalta si preturi competitive, avand ca scop protejarea mediului si sanatatea populatiei.
Compania si-a creat o baza mare de clienti, vanzand ulei de masline de inalta calitate si
cauta sa-si extinda gama de produse cu diverse tipuri de nuci si seminte organice: migdale,
alune, nuci, caju, arahide, seminte de pin, fistic, seminte de quinoa, seminte de chia si
masline verzi de masa, organice. Compania nu este interesata de produse care nu sunt
organice sau naturale si nu exista documente de atestare corecte.
Compania daneza ofera un contract de distributie pentru piata din Danemarca. Intrucat
compania daneza s-a focusat pe livrarea directa catre consumatorul final, produsele trebuie
ambalate in pungi de 1 kg cu eticheta personalizata. Daca produsele vor fi vandute sub
brandul producatorului atunci compania daneza va solicita un contract de exclusivitate pentru
Danemarca, intrucat nu se doresc investitii in promovarea unui brand al producatorului.
Partenerii trebuie sa fie furnizori de incredere de nuci, seminte si masline organice. Ar fi de
preferat ca partenerii sa aiba experienta in colaborari internationale si sa poate livra
produsele ambalate la pungi de 1 Kg (de preferinta vidate)
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85bb8e9f-717c-47e9-9c773862ee4d8dea?OrgaId=ro00744
BRES20161123001
Companie spaniola din Catalania specializata in cercetari de piata si activitati promotionale
(atat pentru produse, cat si pentru servicii), engrosist de produse lactate, produse alimentare
si bauturi, cauta sa isi largeasca portofoliul de produse. Firma este interesata sa stabileasca
relatii de distributie sau contracte comerciale cu producatori si furnizori de produse
ecologice, organice sau bio.
Compania promoveaza produsele pe piata spaniola, dezvolta activitati engross pentru
diferite produse si activeaza ca reprezentant la nivel national.
Produsele de care compania este interesata sunt produsele alimentare si bauturile
bio(naturale), organice sau ecologice, smantana bio, unt bio, cereale organice, snacks-uri bio
sau ciocolata bio, etc.
Clientii companiei sunt retaileri de produse alimentare, producatori de produse alimentare,
engrosisti, distribuitori de produse alimentare, companii de panificatie, supermarketuri,
bacanii, distribuitori horeca, etc.
Compania ofera servicii de intermediere in comert (agent comercial sau distribuitor)
producatorilor europeni dornici sa intre pe piata spaniola. Compania ofera urmatoarele
servicii: promovare, prospectare si parteneriat comercial.
Compania ofera reprezentanta si distributie producatorilor de produse ecologice/bio/organice
si bauturi interesati sa acceada pe piata spaniola.
Functie de companii sau de produse, compania spaniola este deschisa atat pentru contracte
comerciale cat si pentru contracte de distributie

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2ed6633-4b5e-48e0-a45eac0418e8aa45?OrgaId=ro00744
BRHU20150714001
Companie din Ungaria care produce o gama larga de suplimente alimentare, de inalta
calitate precum si fructe congelate-uscate, extracte de plante si care lucreaza cu instalatii
manuale sau semiautomate, cauta producatori de ulei extras prin presare la rece din Europa.
Uleiul reprezinta materia prima pentru produsele sale.
Toate produsele lor pot fi gasite in magazinele bio si de plante, farmacii si magazinele proprii
de pe intreg teritoriul Ungariei.
Compania ungara cauta producatori de uleiuri presate la rece din seminte de chimion negru,
armurariu, mac, caise, seminte de dovleac, fara coaja si seminte de urzica, avand o calitate
Page 10 of 12

superioara. Ei doresc sa primeasca produsele livrate in bidoane de plastic de 10, 20, 50 sau
100 l si sa il livreze ambalat in sticlute mici de sticla.
Potentialul producator de ulei extras din seminte presate la rece trebuie sa aiba certificate de
calitate, certificate HACCP, si certificare de la Institutul National de Stiinte pentru Alimentatie
si Nutritie. In plus produsele trebuie sa fie insotite de instructiuni privind siguranta alimetara
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/175395c3-216b-4ffa-bf992b71a8272303?OrgaId=ro00744
BRDE20161222001
Compania germana realizeaza transporturi rutiere, transporturi frigorifice, transporturi pe
calea ferata si transporturi maritime in intreaga Europa. Compania a fost infiintata acum 30
de ani si detine reprezentante in Rusia, Polonia, Belarus si Kazahstan. Detinand o flota de
peste 300 camioane, compania isi deserveste clientii din Germania si din intreaga Europa.
Compania opereaza de la transporturi MEGA pana la camioane cu pereti plianti si se ocupa
de transporturi in Europa, cu precadere in Europa de Est.
Utilizand filialele locale, know how-ul si vorbitori nativi ai tarii respective, compania ofera
clientilor servicii profesionale de inalta calitate. De asemenea sunt oferite si servicii vamale.
Compania are si o experienta indelungata in transportul de containere, precum si oferirea de
proiecte logistice, in conformitate cu cerintele specifice ale clientilor. Ca urmare compania
germana este capabila sa ofere atat servicii de transport, cat si de logistica personalizate.
In scopul de a atinge cresterea preconizata compania cauta subcontractori pentru Europa,
interesati intr-o cooperare reciproc avantajoasa.
Se cauta companii de transport, care au capacitate de transport suplimentara in vederea
unei colaborari in calitate de subcontractor; Companiile de transport trebuie sa fie capabile
sa transporte bunuri in transport rutier, maritime sau feroviar, bazat pe standarde inalte de
calitate.
Partenerii trebuie sa aiba experienta in transport si sa aiba o buna reputatie.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b463d108-86e1-4e1e-8c324984ef4ba58b?OrgaId=ro00744

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
TODE20160809002
Un institut german ofera o gama larga de servicii in domeniul incalzirii prin surse electrice si
de prelucrare a materialului electromagnetic. Principalele domenii de cercetare sunt
incalzirea prin inductie, conducta, economisirea energiei termice dielectrice si energia din
surse regenerabile. Acesta ofera modelarea matematica si numerica a proceselor si a
experimentelor practice. Institutul cauta parteneri interesati de acorduri de cercetare si
dezvoltare, de cooperare in-house si cooperare tehnica.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80537a1f-9f91-4467-a47c7dc568f6abfd?OrgaId=ro00744
TRFR20160310001
Un IMM francez, cu sediul in nordul Frantei, este specializata in productia de constructii
prefabricate si elemente de constructie din beton. Acesta este in cautarea unui partener care
are o tehnologie inovatoare (tehnologii brevetate, echipamente ...). Se cauta parteneriat
pentru acordarea licentelor, sau construirea unui joint-venture. Compania franceza ofera
know-how-ul de renume in domeniul prefabricatelor din beton si prezinta o locatie strategica
in Europa.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ca5ec7f-4e17-4e21-b199058758a135d6?OrgaId=ro00744
TOSK20160930001
O companie slovaca, activa in domeniul solutiilor de protective impotriva zgomotului si
vibratiilor ofera un amortizor de vibratii special conceput. Amortizorul anuleaza transferul de
vibratii, reducand astfel la minim zgomotul. Amortizorul se aplica in principal pentru
generatoarele cu motor, racitoare, unitati de ventilatie, masini grele, mori si altele.IMM-ul
cauta parteneri pentru un transfer de tehnologie (acord comercial cu asistenta tehnica) si
pentru cooperare tehnica pentru includerea amortizorulUI in noi produse
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bfe524d9-9d84-48ae-a44fba3fff2830e8?OrgaId=ro00744
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TOPL20160906001
O companie poloneza specializata in proiectarea, producerea si vânzarea de aplicatii de
iluminat cu LED-uri de exterior a dezvoltat o tehnologie care permite producerea de LED-uri
stralucitoare fixate in pavaj. Compania urmareste un acord comercial cu asistenta tehnica.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5226e90-7bdd-4f9a-b88e2791f663fc97?OrgaId=ro00744
TRKR20161129002
Un IMM coreean este în căutarea unei tehnologii de purificare a apei. Compania este un
producător de frunte in domeniul tehnologiilor de dizolvare a oxigenului si are expertiza in
tratarea apei. IMM-ul caută un acord comercial cu asistență tehnică și acordul de licență.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9249a73e-5a49-48de-842119f36b07b363?OrgaId=ro00744
TRIT20160213001
O companie italiană care lucrează în sectorul de gestionare a deșeurilor este în căutarea
unei tehnologii inovatoare pentru refolosirea deșeurilor industriale sau de reciclare.
Compania este interesată de un acord de fabricație sau acorduri comerciale cu asistență
tehnică, sau cooperare tehnică cu dezvoltatori ai unei astfel de tehnologii.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4575a7f-fe91-43b1-bb76457ce87fe3ba?OrgaId=ro00744
TODE20150520001
O companie Germania specializata in industria de masini-unelte a dezvoltat un strung nou de
filare pentru a realiza suprafete excelente, perfect reproductibile, de inalta eficienta si cu
cote de respingere scazute. Compania ofera produsul inovator pentru un acord comercial cu
asistenta tehnica.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dfcfd894-baf8-4777-9504b19b324255c9?OrgaId=ro00744
Comisia Europeană și persoanele care acționează în numele Comisiei Europene nu sunt
responsabile pentru modul în care poate fi utilizată informația conținută în acest E-buletin.
Punctele de vedere din aceasta publicație aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar
politicile Comisiei Europene.

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa

Centrul Enterprise Europe Network Constanţa
Adresa: B-dul Al. Lăpuşneanu nr.185 A, Constanţa,
Tel:0241 550960 Fax:0241 619454 E-mail: een@ccina.ro
http://www.ccina.ro/centre/enterprise-europe-constanta
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