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ERBSN - Centrul Enterprise Europe Galați
Enterprise Europe Network (EEN) este o inițiativă a Comisiei Europene, cea mai mare rețea care
sprijină întreprinderile, organizațiile de afaceri și profesionale, institutele de cercetare, universitățile
din peste 50 de țări, incluzând cele 28 state membre UE, țările candidate, țările membre EEA și alte
țări terțe. Rețeaua EEN oferă servicii specializate pentru:
 Identificarea de parteneri de afaceri europeni, prin accesul la baze de date cu cereri și
oferte de cooperare comercială sau tehnologică;
 Participarea la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relații
internaționale între IMM-uri, cooperare comercială sau tehnologică;
 Participarea în programe europene, solicitarea de finanțări, accesul la rezultatele altor
proiecte, inclusiv programe de cercetare și inovare;
 Informații și consultanță privind licitații publice internaționale, oportunități de piață,
legislație și politici europene, relevante pentru o companie sau un sector economic.
 Implicarea în procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultări
publice sau alte inițiative în domeniul competitivității și inovării.
 Pachete de sprijin pentru IMM-uri inovative prin 2 noi servicii: Key Account
Management (KAM) pentru beneficiari ai finanţării SME Instrument în cadrul
programului Horizon 2020 și Enhancing Innovation Management Capacities (sprijinirea
capacităţii de management al inovării) pentru IMM-uri cu potenţial înalt de inovare.
Membru al reţelei EEN, Consorţiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network)
alcătuit din 6 parteneri (CCINA Constanţa - coordonator, CCIA Galaţi, CCI Bacău,
Tehnopolis srl, ADR Nord-Est şi IPA Galaţi) oferă aceste servicii organizaţiilor interesate din
România localizate în Macroregiunea 2 (www.enterprise-europe-erbsn.ro) .
Centrul Enterprise Europe Galați găzduit de CCIA Galați se adresează clienţilor din județele
Galați, Vaslui, Iași, Vrancea.
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Informații europene
Acord istoric privind transparenţa în domeniul fiscal
semnat de către Uniunea Europeană şi Elveţia
Uniunea Europeană şi Elveţia au semnat un acord istoric privind transparenţa în domeniul fiscal,
anunță Comisia Europeană. Acordul este văzut drept o îmbunătăţire a luptei cu evaziunea prin
eliminarea secretului bancar. Acordul privind transparența în sectorul fiscal înseamnă că părţile
semnatare vor face automat schimb de informaţii despre conturile rezidenţilor, începând cu 2018.
Documentul pune capăt secretului bancar pentru rezidenţii Uniunii Europene şi va împiedica
evazioniştii să ascundă fonduri nedeclarate în conturi din Elveţia, se arată într-un comunicat al
Comisiei Europene. Schimbul automat de informaţii este considerat unul dintre cele mai eficiente
instrumente pentru combaterea evaziunii fiscale, oferind autorităţilor informaţii esenţiale despre
veniturile din străinătate ale persoanelor, pentru a putea evalua şi colecta taxele aferente.
Potrivit acordului, statele membre vor primi, anual, numele, adresele, datele de identificare fiscală şi
datele de naştere ale persoanelor cu conturi în Elveţia, precum şi alte informaţii despre situaţia lor
financiară. Acordul a fost semnat de comisarul pentru economie Pierre Moscovici, de ministrul de
Finanţe din Letonia, ţară care deţine preşedinţia prin rotaţie a UE, şi de secretarul de stat pentru
Finanţe Internaţionale din Elveţia.
”Acordul de astăzi semnalează o nouă eră a transparenţei fiscale şi de cooperare între UE şi Elveţia,
este o nouă lovitură dată evazioniştilor, un nou pas spre fiscalitate corectă în Europa. Uniunea
Europeană a deschis calea către schimbul automat de informaţii, în speranţa că şi alţi parteneri
internaţionali o vor urma. Acest acord este dovada că ambiţia şi determinarea UE pot da rezultate”,
a declarat Moscovici.
Noul acord corespunde cu regulile sporite de transparenţă convenite anul trecut de statele membre ale
Uniunii, precum şi cu noile standarde ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi
ale G20, privind schimbul automat de informaţii.
Comisia Europeană finalizează în prezent negocierile pentru acorduri similare cu Andora,
Liechtenstein, Monaco şi San Marino, care ar urma să fie semnate până la sfârşitul acestui an.
Bani europeni pentru firmele care angajează tineri
Firmele românești care vor angaja tineri până în 24 ani vor primi 200 euro şi 500 lei lunar pentru
fiecare angajat, timp de un an, a anunțat guvernul. Banii pentru acest proiect – 470 de milioane de
euro, vin în cea mai mare parte de la Uniunea Europeană și ar trebui să ajungă pentru angajarea a
peste 440.000 de tineri.
Programul "Garanţia pentru tineret", lansat la București de către Valdis Dombrovskis, Comisar
european pentru moneda euro și dialog social, se va desfășura în perioada 2015 - 2018 şi se adresează
celor cu vârstă cuprinsă între 16 şi 24 de ani. România s-a alăturat astfel altor trei state comunitare,
respectiv Finlanda, Letonia şi Portugalia, care l-au pus la punct.
Câteva din măsurile de implementare ale acestui program:
 Ucenicie – angajatorii vor primi 300 lei/lunar/ucenic de la bugetul Asigurărilor pentru Șomaj
şi alţi 250 euro/lunar/ucenic din fonduri europene, şi anume din Fondul Social European sau din
“Iniţiativa privind Ocuparea Tinerilor” pentru o perioada cuprinsă între 1 și 3 ani.
 Stagii – angajatorii vor primi 750 lei/lunar/stagiar de la bugetul Asigurărilor pentru Somaj şi
alţi 300 euro/lunar/stagiar din fonduri europene, și anume din Fondul Social European sau din
“Iniţiativa privind Ocuparea Tinerilor” pentru o perioadă de până la 6 luni.
 Angajarea tinerilor – se acordă companiilor care recrutează tineri pentru angajare 500
lei/lună/angajat de la Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj şi alţi 200 euro/lună/angajat din fonduri
europene şi anume din Fondul Social European sau “ Iniţiativa privind Ocuparea Tinerilor”, pe o
perioadă de 12 luni.
 Acordarea primelor de încadrare – se acordă tânărului care ocupă un loc de muncă într-o
localitate aflată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de domiciliu, astfel: 1.000 lei/lună se acordă o
singură dată de la Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj. Alți 250 euro/lună se acordă din fonduri
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europene, şi anume din Fondul Social European sau “Iniţiativa privind Ocuparea Tinerilor”, timp de
12 luni.
 Acordarea primelor de instalare – se acordă tinerilor care îşi schimbă domiciliul pentru
ocuparea unui loc de muncă. Astfel, 3.500 lei se acordă o singură dată de la Bugetul Asigurărilor
pentru Șomaj. În plus, tânărului i se mai acordă încă 1.000 euro din fonduri europene, și anume din
Fondul Social European sau “Iniţiativa privind Ocuparea Tinerilor”.
 Stimularea în afaceri şi crearea de IMM-uri – sunt prevăzute mai multe forme de
stimulare: mentoratul pentru tinerii întreprinzători, subvenţiile pentru crearea de întreprinderi, dar şi
cursuri subvenţionate de formare pentru noii antreprenori. Toate acestea sunt acordate sub forma unor
pachete integrate, cu o finanţare de aproximativ 30.000 euro/pachet.
 Evaluarea gratuită a competenţelor în sistem nonformal şi informal – recunoaşterea
oficială de către centrele de evaluare a competenţelor tinerilor dobândite altfel decât în sistemul de
educaţie sau de formare. Centrele de evaluare de competențe care implementează această masură vor
putea beneficia de o alocare medie de 400 euro pentru fiecare tânăr evaluat.
 Formarea profesională – dezvoltarea competenţelor tinerilor pentru creşterea capacităţii lor
de inserţie profesională. Furnizorii de formare profesională autorizaţi în condiţiile legii, care
organizează cursurile vor putea beneficia de o alocare medie de 400 euro pentru fiecare tânăr format.
 Acompaniament personalizat tinerilor cu risc crescut de marginalizare – tineri cu
dizabilităţi, tineri de etnie romă sau cei care părăsesc sistemul instituţionalizat de creştere a copilului.
Angajatorii beneficiază lunar, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, de o sumă egală cu
salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului
social de referinţă (500 lei, în prezent), în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei
contractului de solidaritate.
 Orientare si consiliere în carieră – după înregistrarea la Agenţia de Ocupare a Forţei de
Muncă, tinerii vor fi orientaţi şi consiliaţi. Entităţile, de la angajatori singuri sau în parteneriat cu
furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor,
sindicate, patronate şi până la Serviciul Public de Ocupare (ANOFM) care vor opta pentru acordarea
acestor măsuri vor putea beneficia de o alocare medie de 100 euro din fonduri europene pentru fiecare
tânăr consiliat.
Mai multe detalii privind programul european ”Garanția pentru tineret” se pot găsi pe site-ul:
http://garantiapentrutineret.ro/
Consultare publică privind livrarea pachetelor în altă țară
Livrarea a fost nominalizată ca una dintre principalele priorități pentru dezvoltarea unei piețe unice
digitale în UE. Livrările pentru consumatori prin comerțul electronic continuă să conducă o creștere
pe piața coletelor europeană . În același timp , consumatorii și comercianții cu amănuntul au așteptări
tot mai ridicate ale serviciilor de livrare atunci când cumpără on-line. Cu toate acestea , lipsa de
caracteristici de livrare și prețurile ridicate sunt obstacole atât pentru comercianții cu amănuntul cât și
pentru consumatori, fapt ce împiedică creșterea comerțului electronic, în special la nivel
transfrontalier. Aceste bariere au fost deja recunoscute de către Comisia Europeană în Cartea verde
privind o piață integrată de livrare pentru a stimula comerțul electronic în UE și în foaia de parcurs a
Comisiei pentru finalizarea pieței unice pentru livrare de colete. În aceste documente, Comisia a
identificat următoarele provocări ca puncte de acțiune : lipsa de transparență a informațiilor, costuri
excesive pentru transportul maritim volum redus, lipsa de servicii convenabile pentru consumatorul
final, precum și lipsa de interoperabilitate între diferiții operatori de obicei implicați în livrarea
transfrontalieră. În acest sens, CE a lansat un sondaj al cărui scop este să consulte toate părțile
interesate cu privire la principalele probleme și posibilele domenii de îmbunătățire a serviciilor de
livrare transfrontaliere la trimiterea de pachete și colete pe teritoriul UE .Termenul " livrare
transfrontalieră " folosit în chestionar este folosit pentru a desemna furnizarea de colete, pachete și
colete expres între țările europene, cu excepția cazurilor menționate în mod explicit în întrebare.
Consultarea se adresează cetățenilor, organizațiilor, companiilor, autorităților publice și asociațiilor
interesate de livrarea coletelor transfrontaliere în Europa.
La această consultare se poate răspunde accesând link-ul: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169
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Consultarea este deschisă până în data de 29.07.2015
Consultare publică europeană “Planul de acțiune al UE privind aplicarea legislației, guvernanța
și schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT)”
CE a lansat o consultare referitoare la Planul de acțiune al UE privind aplicarea legislației,
guvernanța și schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT). Această consultare este parte a
unei evaluări continue a planului de acțiune, care are trei obiective principale: evaluarea și
documentarea progresului, realizările, deficiențele și lacunele ; evaluarea și analiza schimbărilor în
contextul global; formularea recomandărilor care ar putea ghida eforturile viitoare ale UE cu privire la
aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale .
Evaluarea acoperă primii 12 ani de punere în aplicare a Planului de acțiune al UE FLEGT, din 2003
până în 2014 și este strâns coordonată cu o revizuire obligatorie, paralelă, a regulamentului privind
exploatarea lemnului. Respondenții sunt invitați să comenteze cu privire la toate întrebările adresate
direct în chestionar, precum și orice alte reflecții ar putea avea. Consultarea se adresează tuturor
părților interesate: administrații publice , organizații non-guvernamentale, organizații private, asociații
industriale, IMM-uri, consultanță, operatori și comercianți, organizații de monitorizare, cetățeni.
La această consultare se poate răspunde accesând link-ul: http://ec.europa.eu/europeaid/node/98826
Rezultatele sondajului vor fi publicate pe website-ul evaluării Planului de acțiune.
Consultarea este deschisă până la data de 31.08.2015

Calendar evenimente din rețeaua Enterprise
Europe
Rețeaua de centre Enterprise Europe organizează o mare varietate de manifestări la nivel
regional, național sau European, printre care evenimente de parteneriat (brokeraj) pentru firme
din toată Europa. Acestea ajută firmele să-și identifice parteneri de afaceri, prin organizarea de
întâlniri bilaterale pre-programate, pe baza de înscriere. Calendarul prezintă evenimentele care vor
urma – secțiunea este în permanentă schimbare, pe măsură ce sunt adăugate noi manifestări.
Dacă doriți să vă înscrieți la unul din evenimentele de parteneriat sau dacă doriți informații
suplimentare, vă rugăm să contactați Centrul Enterprise Europe Network Galați.
Data
2 June 2015
3 June 2015
4 June 2015
4 June 2015
4 June 2015
4 June 2015
4 June 2015

Denumire eveniment
Biomedica 2015 Networking Event
Brokerage Event - Genk (Belgium)
BioRenew Tech Match
Brokerage Event - York (United Kingdom)
Brokerage event - Innovat&Match 2015
Brokerage Event - Bologna (Italy)
Investment Forum in Barcelona
Brokerage Event - Barcelona (Spain)
European Cryogenics Days 2015 Brokerage event
Brokerage Event - Grenoble (France)
International matchmaking event “BUSINESS. GOLF. JAZZ”
Brokerage Event - Klaipeda (Lithuania)
Mission for Growth to Taiwan 2015
Brokerage Event - Taipei (Belgium)
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9 June 2015

Company mission from UK to Budapest - multi-sector - 9-11 June
2015
Company Mission - Budapest (Hungary)

10 June 2015

Industrial Subcontracting Meetings 2015
Brokerage Event - Poznan (Poland)

10 June 2015
10 June 2015
11 June 2015

International Environmental B2B meetings 2015
Brokerage Event - Lille (France)
Matchmaking at AquaConSoil 2015

Brokerage Event - Copenhagen (Denmark)
BROKERAGE EVENT HORIZON 2020 - Research, Development
and Innovation - Ostrava 11.6.2015

Brokerage Event - Ostrava (Czech Republic)
12 June 2015

15 June 2015
15 June 2015
16 June 2015
16 June 2015
17 June 2015

18 June 2015

18 June 2015
18 June 2015
18 June 2015
22 June 2015
24 June 2015
24 June 2015
24 June 2015

Brokerage Event at EXPO 2015 : Creativity and innovation in the
Agro-food sector
Brokerage Event - Milan (Italy)

Automotive Mission in the UK
Company Mission - London, Coventry, Milton Keynes (United
Kingdom)
Company Mission during 2015 BIO International Convention
Company Mission - Philadelphia (USA)
TechMatch 2015
Brokerage Event - London (United Kingdom)
Vinexpo International B2B Wine Meetings
Brokerage Event - Bordeaux (France)
EEN Brokerage Event at "GR Business Days 2015" (17&18
June 2015)
Brokerage Event - Luxembourg (Luxembourg)
Brokerage Event at the "Festival of Export 2015" (18 June
2015)
Brokerage Event - Prague (Czech Republic)
E² Tech4Cities - Energy & Efficiency Technologies for Cities
Brokerage event
Brokerage Event - Brussels (Belgium)
Dairy Craft Brokerage Event 2015
Brokerage Event - Poznan (Poland)
Ceramic Network 2015 - 5th Edition
Brokerage Event - Limoges (France)
Soil and Water Assessment 2015 - Conference and Brokerage
Event
Brokerage Event - Pula (CA) - Italy (Italy)
Innovative City - B2B meetings
Brokerage Event - Nice (France)
Multi-sector B2B Matchmaking in Cork
Brokerage Event - Cork (Ireland)
EU Brokerage Event on Advanced Manufacturing and
Processing in H2020
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24 June 2015
25 June 2015
29 June 2015
1 July 2015
1 July 2015
2 July 2015
2 July 2015
8 July 2015
8 July 2015

Brokerage Event - NANTES (France)
1st Brokerage event EEN Argentina - ICT
Brokerage Event - Buenos Aires (Argentina, Argentine Republic)
Brokerage Event WOCOMOCO 2015
Brokerage Event - Innsbruck (Austria)
Market visit to Romania
Company Mission - Bucharest (Romania)
Brokerage event : e-Health Connection 2015
Brokerage Event - Castres (France)
Industry Forum 2015
Brokerage Event - Saarbrücken (Germany)
SportTechMatch company mission
Company Mission - Amsterdam and Arnhem (Netherlands)
SportTechMatch Grand Depart Utrecht
Brokerage Event - Utrecht (Netherlands)
Water Connect 2015
Brokerage Event - Peterborough (United Kingdom)
NANOTEXNOLOGY 2015 Matchmaking Event
Brokerage Event - Thessaloniki (Greece)

Oportunități de Afaceri și de Inovare
Selecție de OFERTE, CERERI, CĂUTARE PARTENERI în domeniul afacerilor sau inovării /
tehnologiilor inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities
Database) a Enterprise Europe Nerwork.
Societățile comerciale, institutele de cercetări, universitățile, organizațiile profesionale și de afaceri
care activează în județele GALATI , VASLUI, IAȘI și VRANCEA interesate de aceste informații
sau de promovarea propriilor oferte/cereri de inovare sau de afaceri, pot obtine informații
suplimentare adresându-se Centrului Enterprise Europe Network Galați (tel: 0236 460545, fax:
0236 460650, email: een@cciagl.ro).
Pentru obținerea informațiilor suplimentare privind oportunitățile publicate în acest buletin, vă
rugăm să precizați codul oportunității care vă interesează și să ne tramsmiteți câteva date despre
compania dumneavoastră pentru a le comunica colegilor noștri din rețea.
Organizațiile interesate să-și promoveze propriile oportunități de inovare sau afaceri pot obține
formularele specializate de la Centrul Enterprise Europe Network Galați.
Obținerea de informații și promovarea oportunităților în domeniul tehnologic sau de afaceri este un
serviciu GRATUIT oferit de Centrul nostru.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
BOFR20150205002
O companie franceză a dezvoltat o micro- cameră digitală ce poate realiza înregistrări video-audio
de înaltă calitate, de la distanțe de câțiva metri, în flux continuu sau secvențial. Camera este de mici
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dimensiuni, discretă și poate fi ascunsă/camuflată cu usurință, putând fi utilizată de catre politiști/
soldați/agenți de pază/curieri valori., etc. Imaginile înregistrate pot fi vizualizate cu ușurință, pentru
eventuale identificări. Compania franceză iși oferă serviciile și produsele în baza unei convenții de
externalizare.
BOUK20150515003
Companie din Marea Britanie furnizează servicii de cercetare și proiectare în vederea realizării de
produse și servicii interactive, personalizate. Munca lor se bazează pe filozofia proiectării
personalizate, cu accentul pe rezultatele cercetării în domeniile psihologiei cognitive și interacțiunii
om-computer. Compania britanică este interesată in proiecte colaborative de lungă durată cu
companii din toate sectoarele, prin încheierea de contracte de servicii, în scopul imbunătățirii
experientei acestora in relația cu clienții.
BODE20141215002
O companie germană localizată în sudul zonei Saxonia-Anhalt produce făclii și încălzitoare de
terase, de înaltă calitate. Compania caută noi colaborări cu distribuitori internaționali, având
conexiuni intensive cu hoteluri si reastaurante sofisticate.
BOUK20140721003
Intreprindere din Nord Vestul Marii Britanii, specializată in dezvoltarea, extinderea și mentenanța
unor solutii complexe de software pentru comunitățile de cercetare științifică, tehnologică si
inginerească caută să licențieze produsele lor pentru IMM-uri prin intermediul organizațiilor cu
experiență și liderii de cercetare din întreaga Europă.
BOUK20140718001
Companie din Marea Britanie specializată în cercetare în domeniul biotehnologiei și piețelor de
asistență medicală caută companii europene în vederea externalizării necesităților lor de software.
Compania doreste sa colaboreze cu firme de servicii din industria IT și mediul academic implicate
in toate domeniile de dezvoltare software, de gestionare a datelor și fluxurilor de lucru și Sisteme
Lab Information Management Systems (LIMS).
BODE20140307004
O companie germană, activă în acoperirea metalelor oferă acoperire anodizată pentru piese din
aluminiu, cu lungime de aproximativ 1,1 metri. Avantajele acestui tip de strat sunt :protecție
împotriva coroziunii, precum și rezistență la abraziune și stabilitate. Acoperirea este disponibilă in
diferite culori. IMM-ul este în căutarea incheierii de acorduri pentru externalizarea fabricării,
respectiv a serviciilor cu companii din Europa Centrală.
BOIT20150130003
Tour Operator localizat in Palermo (Nordul Siciliei) organizează itinerarii personalizate pentru
grupuri sau persoane interesate de vizitarea Siciliei. Compania este in căutarea unor acorduri de
colaborare comercială cât și a oportunităților de joint venture, în vederea creării de servicii si
facilități dedicate turismului.
BOGR20150130001
Companie greacă cu expertiză in soluții inovative ICT (tehnologia informației și comunicării) oferă
servicii și know-how pentru dezvoltarea de baze de date și procese de work flow, precum și
sistemele suport de decizie, active digitale și de management al conținutului. Compania este in
cautarea unui partener în vederea încheierii unui acord de servicii. Este, de asemenea, interesată in a
oferi un contract de fabricație pentru produse noi.
BOFR20150205003
Companie franceză cu sediul în sudul Franței, la malul marii Mediterane oferă, la comandă, vinuri
roșii, albe și roze, cu servicii de personalizare incluse, cum ar fi: crearea de etichete, capace și
dispozitive de închidere speciale, la alegere.. Avantajul acestui serviciu constă în adaptarea
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produsului la necesitatea consumatorului.Se solicită incheierea de acorduri pentru servicii de
distribuție.
BRUK20150430001
Companie britanică ce furnizează instrumentar de laborator, sisteme, mobilier si echipamente
pentru industrie, instituții academice și de cercetare este în cautare de fabricanți de produse
inovative pe care să-i reprezinte, ca agenți, în UK și Irlanda.

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
11 IL 80ER 3L31
Un IMM israelian a dezvoltat un dispozitiv inovator de detectare a fluxului de căldură pentru
identificarea melanomului. Tehnologia este în prezent pusă în aplicare sub forma unui dispozitiv
portabil de biofeedback, pentru a ajuta pacienții care suferă de melanom și pentru a trata aceasta
problema. Se caută acorduri comerciale cu asistență tehnică, acord financiar, acord de joint venture,
acord de licență si/sau acord de cooperare tehnică.
TOUK20150123002
Un IMM din Marea Britanie ce se ocupă cu furnizarea de soluții Telecare și telehealth pentru
îngrijire la distanță și sprijinul persoanelor în vârstă și cu handicap în mediul de origine se află în
curs de dezvoltare a unei solutii sigure de autentificare biometrică (față și voce) pentru accesul
securizat online și offline la date personale și informații corporative. IMM-ul caută un partener
pentru a co-dezvolta sistemul prin aplicarea infrastructurii de securitate oferite în cadrul unui
proiect de asistență socială (acord de cooperare tehnică).
TRCH20150429001
O companie elvețiană caută un material ecologic pentru producția personalizată de recipiente medii
și mari pentru plante, pentru a satisface dorințele de design individualizat ale arhitecților și
clienților acestora. Accentul este pus pe imagine si nu pe cultivarea plantelor (serii mici)
Cooperarea poate fi sub forma unei relații de co-furnizor sau de parteneriat. Tipul de cooperare:
acord de licență sau contract de fabricație.
TRIN20150427002
Companie de servicii energetice indiană este în căutarea de tehnologii inovatoare de conservare a
energiei în clădiri, analiză energetică și tehnologii de conservare a energiei pentru aplicații în
încălzire, ventilare și aer condiționat (HVAC), spălătorii și alte echipamente, turn de răcire, etc. Se
caută: partener tehnologic / furnizor ce ar trebui să poată să lucreze la proiecte inovatoare de
conservare a energiei pentru utilitățile menționate mai sus. Se solicită cooperarea tehnică și / sau de
cercetare.
TRUK20150317001
Un companie britanică de furnizare de coșuri cadou si de cumpărături este in căutarea unui sistem
de imprimare personalizat pentru a permite personalizarea convenabilă a articolelor comandate
înaintea expedierii. Compania va lucra cu un partener selectat, cu experiență în imprimare, pentru a
ajuta la optimizarea unui sistem cu scopul încheierii unui acord comercial cu asistență tehnică.
TOUK20131002001
Companie din nordul Irlandei a patentat o soluție ce se adresează problemelor de "punte termică" în
sistemele de izolație în construcții. Compania solicită parteneriate cu producători și instalatori de
sisteme de izolații. Se caută parteneri pentru acorduri comerciale cu asistență tehnică, care să
includă produsele și expertiza clienților în serviciile deja existente.

8

TOSK20131212003
Companie high-tech Slovacă situată în partea de est a țării a dezvoltat un tip de terminal POS
securizat ,conceput pentru medii de retail si HoReCa (Hoteluri/ Restaurante/ Cafenele). Compania
caută parteneri pentru a încheia acorduri de licență sau un acord comercial cu asistență tehnică.
TOBG20141222003
O companie de inginerie din Bulgaria a dezvoltat o instalație avansată pentru stațiile de gazeificare
de anvelope întregi și transformarea lor în compuși de hidrogen și monoxid de carbon. Compania
caută contracte comerciale cu contracte de asistență tehnică și joint-venture, cu companii interesate
în punerea în aplicare a tehnologiei.
TORS20141209001
O companie sârbă a dezvoltat mașini agricole mixte pentru prelucrare cu plug rotitor, fertilizare,
pregătirea și stabilizarea solului și semănat. Avantajele în comparație cu cele deja existente pe piață
sunt: aparatul se va amortiza într-un sezon de lucru, cu economii de până la 50% de combustibil,
45% economisire a forței de muncă, 30% economii de utilaje și 10-40% randament
crescut. Compania caută parteneri pentru un acord comercial cu asistență tehnică, financiară și
acord de licență.
12 HR 89GJ 3QWF
O universitate din Croația a dezvoltat un ansamblu rotativ cu sondă pentru luarea simultană a mai
multor probe de sol (între 2 și 16 probe individuale/sondă) Prezenta invenție include un container
de colectare a probei, fiind destinată luarii simultane a unor eșantioane de sol, cu utilitate în
agricultură și mediu. Universitatea caută parteneri de acordare a licențelor și co-dezvoltare viitoare.
Comisia Europeana 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 această publicație aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar
politicile Comisiei Europene.

Camera de Comerț,Industrie și Agricultură Galați
Enterprise Europe Network Galați
Adresa: Strada Mihai Bravu nr.46, Galați
Tel :0236 360545 Fax: 0236 460650

9

