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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 Camerei de Comerț și 
Industrie Bacău oferă o gamă largă de servicii gratuite pentru clienţi din judeţele Bacău, 
Botoșani, Neamț și Suceava: 
 

 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 (parteneriate de afaceri)  

Cuprins: 

- Despre Enterprise Europe Network  

- Informaţii Europene 

- Calendar evenimente în Reţeaua Enterprise 
Europe 

- Oportunităţi de afaceri și inovare                     

http://een.ec.europa.eu/
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 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: www.ccibc.ro şi http://www.enterprise-europe-erbsn.ro 

 

Informații europene 
 

 Comisia Europeană a publicat analiza sa anuală 
privind situația economică și socială din statele 

membre. Aceasta include și o evaluare a 
dezechilibrelor care încă mai există. 

 

 

Statele membre înregistrează progrese în punerea în aplicare a orientărilor de politică primite anul 
trecut referitoare la „triunghiul virtuos”: stimularea investițiilor, continuarea reformelor structurale și 
aplicarea de politici bugetare responsabile. Această evaluare a progreselor realizate de statele 
membre face parte din ciclul anual de coordonare a politicilor economice la nivelul UE - este așa-
numitul „pachet de iarnă” din cadrul semestrului european, precedat de previziunile economice, 
publicate săptămâna trecută. 

Cele 27 de rapoarte de țară publicate in data de 22 februarie 2017 (pentru toate statele membre 
în afară de Grecia, care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică) prezintă analiza 
anuală realizată de serviciile Comisiei privind situația economică din statele membre, inclusiv o 
evaluare a dezechilibrelor macroeconomice, după caz. În urma publicării, în noiembrie 2016, a 
analizei anuale a creșterii pentru 2017 și a recomandărilor pentru zona euro, care stabileau 
prioritățile pentru acest an la nivel european, rapoartele date azi publicității pun accentul pe 
dimensiunea națională a semestrului european. În primăvară urmează să fie publicate 
recomandările specifice fiecărei țări. 

Publicarea timpurie a acestor rapoarte de țară, înaintea prezentării programelor naționale și a 
actualizării recomandărilor adresate fiecărei țări, se înscrie în eforturile Comisiei Juncker de 
raționalizare și consolidare a semestrului european. Astfel, se poate consacra mai mult timp 
pentru un dialog cu statele membre privind prioritățile la nivel național și la nivel european și se 
pune într-o mai mare măsură accentul pe aspectele sociale și cele legate de ocuparea forței de 
muncă. 

Analiza prezentată în rapoartele de țară publicate arată că în majoritatea statelor membre 
redresarea economică a contribuit la scăderea ratelor șomajului, deși acestea sunt încă peste 
nivelurile înregistrate în perioada dinaintea crizei. Bilanțul aprofundat din anumite rapoarte indică 
faptul că deficitele importante de cont curent au fost corectate și că stocul mare de datorie privată, 
publică și externă a început să scadă ca pondere din produsul intern brut. Cu toate acestea, încă 
mai rămân câteva riscuri: excedentele importante de cont curent nu sunt decât parțial ajustate, în 
timp ce stocul mare de credite neperformante afectează sectorul financiar în anumite state 
membre. 
Pe ansamblul Uniunii, redresarea economică va continua anul acesta și anul viitor: pentru prima 
dată în aproape un deceniu, se așteaptă ca economiile tuturor statelor membre ale UE să 
crească pe întregul orizont de prognoză (2016, 2017 și 2018). Aceste perspective rămân totuși 
umbrite de un nivel de incertitudine mai ridicat ca de obicei. 

În zona euro, PIB-ul real este în creștere de 15 trimestre consecutive, ocuparea forței de muncă 
progresează într-un ritm încurajator, iar șomajul continuă să scadă, deși rămâne peste nivelurile 
din perioada anterioară crizei. Consumul privat este în continuare motorul redresării. Creșterea 

http://www.ccibc.ro/
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
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investițiilor continuă, dar la un nivel modest. Se așteaptă ca în zona euro PIB-ul să înregistreze o 
creștere de 1,6 % în 2017 și de 1,8 % în 2018. Aceste cifre sunt ușor revizuite în sens crescător 
în raport cu previziunile din toamnă (2017: 1,5 %, 2018: 1,7 %) datorită performanțelor peste 
așteptări înregistrate în a doua jumătate a anului 2016 și a începutului destul de robust al anului 
2017. 

În ceea ce privește PIB-ul total al UE, valorile au o traiectorie similară, creșterea fiind estimată la 
1,8 % anul acesta și anul viitor (previziunile de toamnă: 2017: 1,6 %, 2018: 1,8 %). 

Riscurile care planează asupra acestor previziuni sunt extrem de ridicate și, deși se pot înregistra 
evoluții atât pozitive, cât și negative, balanța, per total, prezintă o tendință descrescătoare. 

Economia Romaniei a fost în expansiunea ciclică în ultimii doi ani. Creșterea economică a 
înregistrat un vârf post-criză, în 2016 (de 4,9%), alimentată de o cerere internă puternică ca 
urmare a politicilor fiscale prociclice. Creșterea se așteaptă să rămână robustă pe parcursul 
orizontului de prognoză, la 4,4% în 2017 și 3,7% în 2018. Deficitul de cont curent s-a deteriorat în 
2016 și este de așteptat să se extindă în continuare, determinat de creșterea importurilor ca 
urmare a cererii interne puternice. Consumul privat a continuat să crească, stimulat de creșteri 
salariale și reduceri de impozite indirecte. În timp ce investițiile private au fost susținute de ratele 
scăzute ale dobânzilor și de încrederea investitorilor, investițiile publice au scăzut în 2016 ca 
urmare a lipsei atragerii de fonduri UE. 
 
Raportul de țară al CE privind România este disponibil pe file:///C:/Users/CCI/Downloads/2017-
european-semester-country-report-romania-en.pdf  

 

 
 

Context 

Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze referitoare la elemente externe, cum ar fi 
cursurile de schimb, ratele dobânzilor și prețurile produselor de bază, la data de 1 februarie 2017. 
Cifrele utilizate reflectă așteptările pieței, determinate pornind de la piețele instrumentelor derivate 
la momentul realizării previziunilor. 

Toate celelalte date integrate, inclusiv ipotezele privind politicile guvernamentale, sunt cele 
disponibile până la data de 1 februarie 2017, inclusiv. 

Previziunile includ numai politicile anunțate în mod credibil și suficient de detaliate. Proiecțiile sunt 
calculate pornind de la ipoteza că politicile rămân neschimbate. 

Sursa: Comisia Europeană 

 

file:///C:/Users/CCI/Downloads/2017-european-semester-country-report-romania-en.pdf
file:///C:/Users/CCI/Downloads/2017-european-semester-country-report-romania-en.pdf
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Cinci pași simpli către Orizont 2020 

 

Programul multianual de finanțare a cercetării și inovării 
Orizont2020 pune la dispoziția cercetătorilor europeni, ce își 
propun să dezvolte produse sau servicii inovatoare cu un impact 
pozitiv la nivel global, o mulțime de oportunități de finanțare. 

Comisia Europeană a elaborat un ghid simplificat al aplicantului, cu ajutorul căruia cei interesați 
își pot pregăti mai bine propunerile de proiecte pentru finanțare. Ghidul conține un manual on-line 
care explică pas cu pas procedurile de urmat, o listă de documente de referință, un spațiu virtual 
comun pentru cercetători și mai multe instrumente de verificare a viabilității unor astfel de 
proiecte. 

Pasul 1 – găsește un apel de propuneri care ți se potrivește 

Comisia Europeană publică regulat, în portal, toate apelurile din cadrul programului de cercetare 
și inovare Orizont2020. Tot aici, poți găsi informații despre apeluri suplimentare în secțiunea Alte 
Oportunități de finanțare. În cazul în care depui pentru prima dată o cerere de finanțare și nu ești 
încă familiar cu programele, citește Manualul on-line pentru Orizont 2020. 

Poți cere sprijinul Punctelor naționale de contact pentru a găsi cele mai potrivite apeluri pentru 
profilul pe care îl ai. Companiile mici și mijlocii beneficiază de asistență și din partea rețelei 
Enterprise Europe. 

Pasul 2 – găsește-ți un partener sau depune singur o propunere 

Cele mai multe proiecte finanțate de UE sunt cele ce presupun colaborarea a cel puțin 3 
organizații din diferite state membre ale UE sau țări asociate. Serviciile de căutare a unui partener 
te ajută să găsești organizații care își doresc să participe în astfel de proiecte. Tot aici îți poți 
publica oferta de colaborare. 

De asemenea, se pot înregistra propuneri individuale din partea unor cercetători, echipe sau 
organizații. Acestea sunt finanțate, în principal, prin granturile Consiliului European de Cercetare 
(CEC) sau prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA), în timp ce IMM-urile pot depune cereri 
de finanțare prin Instrumentul pentru IMM-uri. 

Orizont 2020 are ca scop și creșterea cooperării internaționale în domeniul cercetării, el oferind 
cercetătorilor din țările terțe oportunități de finanțare și participare în program. 

Pasul 3 – crează-ți un cont în portal 

Dacă ai deja un cont în Portalul pentru participanți sau un cont de înregistrare UE, îl poți utiliza 
pentru toate activitățile viitoare. Ai nevoie doar de un singur cont pentru oricare dintre serviciile 
securizate din Portal. Dacă nu ai încă un cont, îl poți crea chiar acum, apăsând pe butonul 
Înregistrare/Register din capul paginii. 

Pasul 4 – înregistrează-ți organizația 

Verifică întâi dacă organizația ta nu este deja înregistrată. 

Dacă dorești să participi la o propunere de proiect, organizația ta trebuie să fie înregistrată. După 
înregistrare, vei primi un cod de identificare a participantului (PIC) format din 9 cifre. Acest cod 
reprezintă identificatorul unic al organizației, urmând să fie folosit de Comisie ca referință în 
viitoarele interacțiuni. 

Comisia are un registru on-line al organizațiilor care participă în programele de finanțare din 
domeniul cercetării și inovării, educației, audiovizualului și culturii. Acest lucru permite utilizarea 
consecventă a datelor lor oficiale și evită primirea de cereri multiple pentru același tip de 
informație. 

Pasul 5 - depune propunerea de proiect la Comisie 

Pentru a depune propunerea de proiect, mergi la secțiunea "Depunere on-line a propunerii / 
Electronic Proposal Submission", disponibilă în paginile asociate unui apel de propuneri. Atenție, 
trebuie să fii autentificat cu identificatorul unic al organizației pentru a începe completarea 
formularelor standard și pentru a prezenta propunerea ta Comisiei. 

Pagini utile: Ghidul aplicantului Orizont 2020 (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html) 
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Pași importanți spre acordul comercial cu Canada 

 
Parlamentul European a votat miercuri, 15 februarie, în favoarea 
Acordului economic și comercial cuprinzător (Comprehensive Economic 
and Trade Agreement – CETA) dintre UE și Canada, propus de Comisia 
Europeană,  încheind procesul de ratificare al acestui acord la nivelul 
UE. 
 

CETA creează noi oportunități pentru întreprinderile din UE, prin economisirea a peste 500 de 
milioane de euro pe an, sumă cheltuită în prezent cu plata taxelor vamale pentru bunurile care 
sunt exportate în Canada. Acordul oferă întreprinderilor din UE, încă din prima zi, cel mai bun 
acces pe care l-au avut vreodată la contractele de achiziții publice din Canada, inclusiv la nivelul 
provinciilor (precum și la nivel federal și municipal). 
 
Salutând rezultatul votului care a avut loc în Strasbourg, președintele Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker, a declarat: „Votul de astăzi din Parlamentul European este un pas important în 
cadrul procesului democratic de ratificare a acordului la care s-a ajuns cu Canada și permite, de 
asemenea, intrarea provizorie în vigoare a acestuia. Prin urmare, întreprinderile și cetățenii din 
UE vor putea să înceapă să beneficieze cât de curând posibil de avantajele pe care le oferă 
acordul. [...] Invit acum toate statele membre să desfășoare o discuție aprofundată și 
cuprinzătoare la nivel național cu părțile interesate relevante, în contextul procesului de ratificare 
de la nivel național ”. 
 
CETA va crea noi oportunități agricultorilor europeni, satisfăcând interesele europene importante 
în domeniul produselor exportate, cum ar fi brânzeturile, vinul și băuturile spirtoase, fructele și 
legumele, produsele prelucrate, precum și protejarea a 143 de produse de calitate superioară 
(așa-numitele produse cu „indicație geografică”).  Totodată, CETA nu va schimba modul modul în 
care UE reglementează siguranța alimentară, incluzând produsele care conțin OMG-uri sau 
interdicția vizând carnea de vită provenind de la animale tratate cu hormoni. 
 
De asemenea, acordul va oferi o mai mare securitate juridică în domeniul serviciilor, o mai bună 
mobilitate pentru angajații întreprinderilor și un cadru de recunoaștere a calificărilor profesionale, 
de la arhitecți până la operatori de macarale. 
 
Context și etapele următoare 
 
La 30 octombrie, UE și Canada au semnat acordul comercial, iar astăzi, Parlamentul European și-
a dat aprobarea. Aceasta pregătește terenul pentru ca CETA să intre în vigoare cu titlu provizoriu, 
odată ce a fost ratificat și de partea canadiană. CETA va fi implementat integral odată ce 
parlamentele tuturor statelor membre vor ratifica acordul în conformitate cu propriile cerințe 
constituționale respective. 
 
Există dovezi clare care arată că acordurile de liber schimb stimulează creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă în Europa. De exemplu, de la intrarea în vigoare, în 2011, a acordului 
comercial între UE și Coreea de Sud, exporturile UE în Coreea de Sud au crescut cu peste 55 %. 
Exporturile anumitor produse agricole au crescut cu 70 %, iar vânzările pe piața coreeană a 
automobilelor produse în UE s-au triplat. Acordul cu Coreea a fost, de asemenea, aplicat cu titlu 
provizoriu pe durata procesului de ratificare. În medie, fiecare nouă tranșă de exporturi de 1 
miliard de euro sprijină 15 000 de locuri de muncă în UE. În Europa, 31 de milioane de locuri de 
muncă depind de exporturi. 
Sursa: Comisia Europeană 
 
 
România: două avize motivate în ce privește libera circulație și detașarea lucrătorilor 

 
România este unul dintre cele 8 state membre, alături de Austria, Cipru, 
Cehia, Estonia, Lituania, Luxemburg și Portugalia, cărora Comisia le-a 
transmis miercuri, 15 februarie 2017, un aviz motivat privind 
neîndeplinirea obligației de transpunere completă în legislația națională a 
normelor privind dreptul cetățenilor UE de a lucra într-un alt stat membru 
(Directiva 2014/54/UE). De asemenea, ea face din grupul statelor 
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membre, împreună cu Cehia, Cipru, Croația, Luxemburg, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia, 
care au primit un aviz motivat în ceea ce privește notificarea transpunerii complete în legislația 
națională a Directivei 2014/67/UE, de stabilire a măsurilor și mecanismelor de control necesare 
pentru implementarea, punerea în aplicare și mai buna și uniforma executare a detașării 
lucrătorilor. 
 
Obiectivul Directivei 2014/54/UE este de a permite persoanelor care lucrează sau care își caută 
un loc de muncă în altă țară din UE să își exercite mai ușor dreptul la libera circulație, garantat de 
legislația UE. Ea prevede măsuri pentru a sprijini și proteja cetățenii mobili ai Uniunii, pentru a 
asigura un acces mai bun la informațiile privind drepturile la libera circulație, pentru a combate 
discriminarea pe motive de naționalitate în ceea ce privește accesul la locurile de muncă, 
remunerarea și alte condiții de muncă, precum și pentru a depăși obstacolele nejustificate din 
calea liberei circulații. 
 
Statele membre aveau obligația de a transpune această directivă și de a comunica măsurile 
naționale de transpunere Comisiei până la 21 mai 2016. Ca urmare a scrisorilor de punere în 
întârziere trimise în septembrie 2016, Comisia Europeană a hotărât să trimită avize motivate celor 
8 state membre sus-menționate. Dacă autoritățile din aceste state membre nu iau măsuri în 
termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE. 
 
În ceea ce privește Directiva 2014/67/UE, actele cu putere de lege și cele administrative ale 
statelor membre, necesare pentru a se conforma acesteia, trebuiau să intre în vigoare până la 18 
iunie 2016, iar Comisia trebuia informată imediat în acest sens. Având în vedere că autoritățile 
naționale încă nu au notificat adoptarea măsurilor necesare, Comisia a hotărât să trimită acestor 
state avize motivate. Dacă autoritățile naționale nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate 
fi înaintat Curții de Justiție a UE. 
 
Sursa: Comisia Europeană 
 
Eurostat: România a dublat salariul minim în ultimii 10 ani 

 
 Cu un salariu minim de 275 de euro, România ocupă 
penultimul loc în clasamentul statelor membre, Bulgaria fiind 
singura țară unde se înregistrează un salariu mai mic - 235 
euro, se arată în comunicatul de presă Eurostat, publicat în 10 
februarie. La polul opus, cu un salariu minim pe economie de 
8,5 ori mai mare decât al Bulgariei, se află Luxemburgul unde 
remunerația minimă atinge 1.999 euro. 
 

În comparație cu salariul minim garantat în anul 2008, de doar 139 euro, România a înregistrat 
progrese semnificative, reușind să-și dubleze salariul pe parcursul ultimilor 10 ani. Această 
creștere plasează țara pe locul 2 în Europa în termeni de modificări salariale, însă decalajul față 
de media europeană rămâne semnficativ. 
 
Potrivit datelor Biroului de statistică al UE (Eurostat), la 1 februarie 2017, 22 dintre cele 28 de 
state membre ale Uniunii Europene foloseau un nivel minim național de salarizare, excepție 
făcând Austria, Cipru, Danemarca, Italia, Finlanda și Suedia. 
 
Datele reliefează trei grupuri principale de state membre în ceea ce privește nivelul minim de 
salarizare, exprimat în euro: 
 

 salariu minim sub 500 de euro pe lună – în această categorie sunt incluse zece state 
membre, toate situate în estul Uniunii: Bulgaria (235), Romania (275), Letonia și Lituania 
(ambele 380), Cehia (407), Ungaria (412), Croația (433), Slovacia (435), Polonia (453) și 
Estonia (470); 

 salariu minim între 500 și 1.000 de euro - cinci state membre, situate în partea de sud, 
intră în această categorie: Portugalia (650), Grecia (684), Malta (736), Slovenia (805) și 
Spania (826); 

 salariu minim peste 1.000 de euro - șapte state membre, toate situate în regiunea de nord-
vest a Europei, se înscriu în această categorie, și anume: Luxemburg (1.999), Irlanda 
(1.563), Olanda (1.552), Germania (1.498 ), Franța (1.480) și Marea Britanie (1.397). 
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Rația de 1:9 dintre cel mai mic și cel mai mare salariu minim din UE, se reduce la 1:3 atunci când 
se ia în calcul puterea de cumpărare standard, deoarece statele membre cu salarii minime reduse 
au, în general, prețuri relativ reduse comparativ cu cele unde se înregistrează salarii minime mai 
ridicate. 
 
Sursa: Biroul de presă Eurostat 
 

 
 

Consultări publice europene 
 

Consultare publică cu privire la normele privind răspunderea producătorului pentru 
pagubele cauzate de un produs defectuos 

Directiva 85/374/CEE a Consiliului privind 
răspunderea pentru produsele cu defect, astfel 
cum a fost modificată prin Directiva 1999/34/CE, 
este un instrument care ar trebui să contribuie la 
realizarea unei piețe unice mai echitabile, prin 
obținerea unui echilibru între protecția 
consumatorului și interesele producătorilor. 
Directiva garantează răspunderea 
producătorului în cazul unui prejudiciu cauzat de 
produse care funcționează defectuos. 

 

Aceasta stabilește principiul răspunderii stricte sau al răspunderii fără culpa producătorului 
și oferă consumatorilor posibilitatea de a solicita despăgubiri financiare pentru: i) deces sau 
leziuni corporale și ii) prejudiciul cauzat unui bun destinat și utilizat pentru consum sau uz privat, 
atunci când acesta depășește 500 EUR. 

Directiva privind răspunderea pentru produse cu defect prevede un regim extra-contractual de 
răspundere, în afara oricărei răspunderi contractuale care poate fi impusă prin termenii unui 
contract. Producătorul nu poate limita răspunderea sa față de partea vătămată. Mai mult, acest 
regim de răspundere a producătorului nu afectează drepturile pe care le poate avea o parte 
vătămată conform normelor legii privind răspunderea contractuală sau extra-contractuală (spre 
exemplu, răspunderea din culpă). 

Directiva privind răspunderea pentru produsele cu defect prevede o normă comună pentru 
răspunderea fără culpă a producătorilor la nivelul UE. Pentru a primi despăgubirea, partea 
vătămată nu trebuie să dovedească neglijența sau culpa producătorului.  

În sensul Directivei, producătorul ori fabricantul unui produs, sau orice altă persoană care, 
aplicându-și numele, marca sau alt semn distinctiv pe produs, se prezintă drept producătorul 
acestuia, va fi răspunzător. Importatorul produsului în Uniunea Europeană are aceeași 
răspundere ca și un producător. Atunci când producătorul sau importatorul nu poate fi identificat, 
fiecare furnizor al produsului este tratat ca producător al acestuia, cu excepția cazului în care 
furnizorul respectiv comunică persoanei vătămate identitatea producătorului sau a persoanei care 
i-a furnizat produsul. 

Directiva se aplică tuturor produselor, inclusiv produselor agricole primare și energiei electrice. Nu 
se aplică serviciilor, dar se aplică produselor utilizate în cursul furnizării unui serviciu, spre 
exemplu, unui pat utilizat pe timpul șederii într-un spital. 

Directiva prevede faptul că un produs este defectuos atunci când nu oferă siguranța la care o 
persoană are dreptul să se aștepte, ținând seama de toate circumstanțele produsului, inclusiv de 
prezentarea acestuia, de utilizarea rezonabilă și de data la care a fost pus în circulație. Prin 
urmare, caracterul defectuos nu ar trebui determinat din perspectiva adecvării pentru utilizare, ci 
din perspectiva lipsei siguranței la care publicul larg are dreptul să se aștepte. 
 

Directiva prevede despăgubirea pentru prejudiciul cauzat prin deces sau leziuni corporale, 
precum și pentru prejudicierea sau distrugerea unui bun material, altul decât produsul cu defect, 
cu un prag minim de 500 EUR pentru prejudiciu, cu condiția ca bunul să fie destinat utilizării sau 
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consumului privat și să fi fost utilizat de persoana vătămată, în principal, în scop privat. Acest 
lucru înseamnă că actul respectiv acoperă prejudiciul asupra bunurilor materiale ale 
consumatorilor cauzat de produse cu defect numai atunci când consumatorii le-au utilizat în sfera 
privată. Prejudiciul asupra unui bun destinat uzului profesional și utilizat în acest scop nu este 
acoperit prin Directiva privind răspunderea pentru produsele cu defect. 

În ultimele luni, în contextul inițiativelor legate de strategia privind piața unică digitală (DSM), au 
apărut întrebări în privința aplicabilității Directivei privind răspunderea pentru produsele cu defect 
la noile evoluții tehnologice, ca de exemplu internetul obiectelor, în special dacă Directiva 
85/374/CEE este adecvată scopului în cazul noilor evoluții tehnologice (spre exemplu, produse 
software, tehnologii de tip cloud, internetul obiectelor, roboți avansați și sisteme automatizate), 
dacă acoperă cazurile prejudiciilor cauzate de funcționarea defectuoasă a aplicațiilor și a 
produselor software neîncorporate, dacă poate fi considerat comportamentul autonom 
neintenționat al unui robot avansat ca fiind un defect în sensul Directivei. De asemenea, a fost 
ridicată chestiunea repartizării răspunderii stricte pentru prejudicii între diferiți participanți, în cazul 
unui prejudiciu cauzat de un defect al obiectelor conectate care depind unele de altele sau în 
contextul internetului obiectelor 

La începutul lunii ianuarie 2017, Comisia Europeană a lansat o consultare publica cu privire la 
Directiva 85/374/EEC referitoare la răspunderea producătorului privind produsele defectuoase  

Scopul consultării este de a consulta firmele și ceilalți actori din UE cu privire la impactul și 
rezultatele aplicării acestei directive. Consultarea este deschisă până la data de 26 aprilie 2017. 

Informații suplimentare, foaia de parcurs a evaluării și strategia de consultare sunt disponibile la: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/liability-defectiveproducts_ro 
 

 

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe 
Network 

 Calendar evenimente internaționale 

 
 

Data Titlu 

4 Mai 2017 
ICCI 2017 B2B Meetings 
Brokerage Event - Istanbul (Turkey) 

8 Mai 2017 
Company Mission Biomedica Summit Eindhoven 
Company Mission - Eindhoven (Netherlands) 

9 Mai 2017 
EEN Brokerage Event at ICT Spring 2017 
Brokerage Event - Luxembourg (Luxembourg) 

9 Mai 2017 
Murcia FOOD Brokerage Event 2017 
Brokerage Event - Murcia (Spain) 

9 Mai 2017 
Biomedica Brokerage Event 2017  
Brokerage Event - Eindhoven (Netherlands) 

9 Mai 2017 
International Matchmaking Event at TUTTOFOOD 
Brokerage Event - Milano-Rho (Italy) 

10 Mai 2017 

Congress of Geomathematicians 
Conference/Seminar/Information Day - Pécs (Hungary) 

 

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 Bacău 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/10275f9b-26ee-48c5-9a72-63a789c84134
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/4fc27964-acc4-4868-ae76-f963a2600d80
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/20e429f8-edf9-48ea-9635-63e0304f6b52
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/0f018f56-5b8e-45f1-8971-315310160f18
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/53e5493c-cc8e-46ed-8523-9eacd1448c30
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/c465fcdc-ad8d-4dd2-a61b-ce2c7821bd1a
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9c818e19-1937-4d7e-8f58-191957298309
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10 Mai 2017 
Biomedical Partnering Event at the International Conference on Bio-Sensing 
Technology Lake Garda 
Brokerage Event - Riva del Garda (Italy) 

11 Mai 2017 
MEET2WIN 2017 - Oncology Business Convention 
Brokerage Event - Bordeaux (France) 

11 Mai 2017 
Matchmaking Recycling Technology 
Brokerage Event - Dortmund (Germany) 

11 Mai 2017 
TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 
Brokerage Event - Bratislava (Slovakia) 

12 Mai 2017 
Company Mission of Greek and Italian SMEs in HOFEX 2017 and SIALCHINA 
2017 
Company Mission - Hong Kong, Shanghai (China) 

15 Mai 2017 
AgroB2B 2017 
Brokerage Event - Novi Sad (Serbia) 

17 Mai 2017 
Future of Building 2017 - Conference and b2b Brokerage Event  
Brokerage Event - Vienna (Austria) 

17 Mai 2017 
Technology Forum 2017 Matchmaking Event  
Brokerage Event - Thessaloniki (Greece) 

17 Mai 2017 
Sector group meeting Automotive, Transport and Logistics 
Sector Group Meeting - Saarbrücken (Germany) 

18 Mai 2017 
Automotive Day 2017, International Brokerage Event in Saarlouis 
Brokerage Event - Saarlouis (Germany) 

19 Mai 2017 
European Maritime Day matchmaking event 
Brokerage Event - Poole (United Kingdom) 

24 Mai 2017 
AUTOPROMOTEC Matchmaking Event 2017 
Brokerage Event - BOLOGNA (Italy) 

25 Mai 2017 
Norte Exporta Business Matchmaking 2017 
Company Mission - Piura (Peru) 

27 Mai 2017 
Company Mission during the 2017 edition of the Agro Expo Lasithi  
Company Mission - Ierapetra (Greece) 

29 Mai 2017 
"Innovative financial tools for cultural and creative SMEs for creating new 
tourism products in European islands": International workshop  
Conference/Seminar/Information Day - Rhodes (Greece) 

31 Mai 2017 
Tour d'Europe Stockholm 2017 
Brokerage Event - Stockholm (Sweden) 

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

 

Pentru detalii și informații suplimentare vă stăm la dispoziție la Centrul EEN din cadrul CCI Bacău 
la: email ccibc@ccib.ro, mobil 0744.708.317. 

 

 

 

 

 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/899923da-8a45-4ab4-97a0-2a4538a956e8
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/899923da-8a45-4ab4-97a0-2a4538a956e8
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/6cc1f428-9548-4888-acba-6d3a6ad86ccc
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b7fd5b90-c55a-4ce2-b5d1-7479586e0b8a
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/905e16cb-9984-461b-9064-90c8b70f8e48
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/da99ff66-5e8f-4f8e-864b-3f455f3f7291
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/da99ff66-5e8f-4f8e-864b-3f455f3f7291
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e0c094c4-d431-4981-af0c-4f8f8953c8b5
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f3480636-aa63-4b89-ae8b-bc00c654ab7b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3e9da50f-be14-44b9-81a8-f13f6f89f735
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/473f00b6-7cb7-46f2-b0de-f696c66cb7b1
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/cadd951d-fc49-4edc-ad32-d5abfc2fbab9
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/593cc2bb-769a-446b-8ab3-c91122b1b13b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/082ebdb1-962b-4c57-87d5-de275d5d9513
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2e4aeeec-69c0-4304-9c6c-4c9d1a6844a5
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9da3d01e-e757-4d13-9b65-5e2aa2397973
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/89b9f170-cfb1-46df-81d1-c5dea6273b66
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/89b9f170-cfb1-46df-81d1-c5dea6273b66
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/c8007edc-9850-49d0-ad74-76a25112faec
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
mailto:ccibc@ccib.ro
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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 Bacău, Botoșani, Neamț și Suceava  interesate să își promoveze 

oportunitățile de afaceri sau inovare, se pot adresa Centrului Enterprise Europe Bacău din 

cadrul Camerei de Comert și Industrie Bacău, care oferă în mod GRATUIT informații și sprijin.    

 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  

 
BRFR20160331001 
Firmă din Franta de outsourcing a fost încredințată de către cei mai mari producători de mobilier 
din Franța pentru a găsi subcontractanți / producători de picioare pentru mese de birou / 
bucatarie, picioare de chiuvete, scaune tapitate noi, fiabile și durabile din Polonia, România, 
Ungaria, Slovenia, Republica Cehă, Ucraina și Slovacia. Compania ofera producătorilor acorduri 
de fabricație și de acorduri de subcontractare. 
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/db91875f-e76a-41de-a45d-0a38061e7be9 
 
BRRU20151120001 
O societate comercială din Rusia din regiunea Perm este interesată în cumpărarea de 
echipamente de fabricare a pâinii, echipamente de patiserie si cuptoare de panificatie, cuptoare 
de proofing, mașini de aluat, mașini de felierea pâinii etc și în orice condiții de livrare. Compania 
va prezinta echipamente de fabricare a pâinii pe piața rusă și în țările CSI. Orice termeni de 
livrare și orice transport sunt posibile. 
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/b51b9e97-0624-4eee-9acd-000d960e8907 
 
BRPL20150429002 
Companie poloneză oferă o gamă largă de fructe și legume la clienți din Sudul și Estul Poloniei. 
Firma este interesată de contracte comerciale cu producîtori de strguri, nectarine și piersici. Firma 
are o rețea de import și distribuției a produselor diverse și este interesată de extinderea rețelei 
sale de furnizori. 
 
BRNL20150820001 
Întreprindere olandeză caută parteneri de afaceri în cadrul unui acord de comercializare și/ sau 
unui acord de producție cu firme din Europa de Est, care se poate fabrica îmbrăcăminte pret-a-
porter. Partenerii potențiali ar trebui să poată să se ocupe de cantități mici (începând de la 50 de 
bucăți) până la cantități mai mari (1000+ bucati / stil). 
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/795f6f74-8c80-4395-ba2e-08b07e4044d1 
 
BRES20151014001 
Compania spaniola specializata in promovarea si distribuiția de produse alimentare și băuturi fără 
alergeni caută producători / distribuitori de acest tip de produse.  
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/cae06d71-9a61-48ae-bb8a-0908bc27164d 
 
BRBE20160706001 
O companie belgiană, cu peste 30 de ani de experiență produce prode de cofetărie premium, 
bomboane de ciocolată și înghețată bazate pe tradiții artizanale și tehnici culinare franceze. 
Compania cauta cele mai bune materii prime și produse, între sezoane, și evaluează recolta 
produselor selectate, atât în cee ace privește gustul precum și calitatea microbiologică. De 
asemenea, lucrează cu bucătari internaționali pentru dezvoltarea de produse personalizate de 
desert pentru segmentul corporativ privat. Gama lor de produse include: - Patiserie: tarte, 
viennoiseries și pricomigdale, - ciocolată: bomboane, praline si friandises - inchetata, serbeturi, 
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nougatines. Toate produsele sunt fabricate din ingrediente natural si sunt în întregime realizate 
manual. Produsele lor sunt vândute în prezent în Belgia, China, Republica Cehă, Franța, 
Germania, Japonia, Kuweit, Letonia, Rusia, Scandinavia, Spania, Țările de Jos și Regatul Unit, 
prin intermediul mai multor canale de vânzare, cum ar fi magazinele de delicatese, high-end, 
restaurante de lux și hoteluri, dar și catering. Compania cauta joint-venture și / sau achiziționarea 
unei societăți, în scopul de a consolida oferta și poziția pe piețele existente sau noi. Toți termenii 
și condițiile achizitiei vor fi discutați între societatea belgiană și firma străină în timpul negocierilor. 
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/d11850aa-0bf4-4825-a7de-0bf0d34f1eb9 
 
BRCZ20160725001 
O universitate cehă este interesată de identificarea unui producător de vopsea europeană, care 
poate produce și livra 800 l de strat cu emisivitate ridicată, în cadrul de unui acord de producție 
pentru testare și dezvoltare ulterioară. În cazul în care cooperarea cu producătorul de vopsea va 
avea succes, universitatea este pregătită pentru a discuta despre posibilitățile de cooperare 
viitoare. 
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/590a0b3e-5ce6-484f-bc82-0b33ea3fc782 
 
 
 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE  

 
TRPL20160519001 
Companie poloneză producator de dulciuri, este specializată în producția de acadele cu diferite 
arome si forme precum bomboane dure și caramele. Compania intentioneaza sa inceapa 
productia de produse noi – bomboane umplute și este în căutarea unei mașini / echipament 
pentru a umple bomboane dure cu umplutură tare sau lichidă. Compania cauta un furnizor si 
ofera o cooperare cu privire la un acord comercial cu asistență tehnică. 
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/d61ab415-5cec-4d4f-a59a-023871ec9f76 
 
TRAL20160627001 
O companie albaneză situată în partea centrală a Albaniei caută o nouă tehnologie pentru 
producția de panouri sandwich.Noua tehnologie va permite dezvoltarea de noi produse și 
stimularea productivității. Compania este singura de acest tip din Albania. Compania este 
interesată de orice tip de parteneriat comercial, care ar avea ca rezultat un profit pentru ambii 
parteneri. 
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/60fd9484-018f-474f-8bd7-051e66386776 

 

Mai multe cereri / oferte de afaceri sau oportunități de inovare sunt disponibile pe 
http://een.ec.europa.eu 

 

 

 

 

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 Comert si Industrie Bacau 

Enterprise Europe Network  Bacau 
Adresa: Str. Libertatii, Nr. 1, Bacau, cod postal 600052, Romania 

Tel :0234 570 010   Fax: 0234 571 070 
E-mail: een@ccibc.ro   website: www.ccibc.ro 

http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/d61ab415-5cec-4d4f-a59a-023871ec9f76
http://een.ec.europa.eu/
mailto:een@ccibc.ro
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