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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.




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.enterprise-europe-erbsn.ro

Informații europene
Măsuri de mediu și climă din PNDR 2014 - 2020
Pentru perioada de programare 2014-2020, pentru a evita efectele secundare negative ale
anumitor practici agricole, Uniunea Europeană prin politicile susținute din fonduri europene
adresate agriculturii și dezvoltării rurale, oferă Statelor Membre posibilitatea acordării unor
plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor
practici agricole prietenoase cu mediul.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală –
Autoritate de Management pentru PNDR este responsabil pentru implementarea măsurilor
de mediu și climă din PNDR 2014 – 2020. Măsurile de dezvoltare rurală adresate
utilizatorilor de terenuri agricole care
facilitează acordarea unor plăți
anuale, pe hectar de suprafață
agricolă pentru compensarea totală
sau parțială a costurilor suplimentare
și a pierderilor de venit suportate de
fermieri, implementate începând cu
anul 2015 sunt:
 Măsura 10 - “Agro-mediu și
clima”
 Măsura 11 - “Agricultura
ecologică”
 Masura 13 - “Plăți pentru zone
care
se
confruntă
cu
constrângeri naturale sau cu
alte constrângeri specifice”
În contextul definitivării cadrului
legislativ aplicabil măsurilor de mediu
și climă, precum și în urma lansării
campaniei de depunere a cererilor
unice de plată pentru anul 2017,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale urmărește o intensificare a acțiunilor de informare
a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu
și climă ale PNDR.
Astfel, la nivelul institutiilor implicate în elaborarea, implementarea și promovarea măsurilor
de mediu și climă (MADR prin Autoritatea de Management pentru PNDR, Agenția pentru
Finanțarea Investitților Rurale și Agenția de Plăți și intervenție pentru Agricultură) au fost
elaborate o serie de documente informative și de ghidare, utile în accesarea și
implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri.
Informațiile relevante privind condițiile aplicabile măsurilor de mediu și climă în anul 2017 se
pot consulta la toate Centrele Locale și Centrele Județene APIA, Oficiile Județene și
Centrele Regionale ale AFIR, la Compartimentele de Dezvoltare Rurală Județene și la sediul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
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Sursa: MADR, AFIR, APIA

PNDR: Începând cu 3 mai se depun proiecte pentru investiţii agricole şi non-agricole!
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunţat lansarea în perioada 03 mai –
31 iulie 2017 a primei sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de finanţare pentru:
submăsurile 4.1, 4.1 A, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 9.1 și 9.1A, inclusiv cele pentru Investiții Teritoriale
Integrate Delta Dunării (ITI DD), din PNDR 2020 și în perioada 03 mai – 31 octombrie 2017 a
primei sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de finanţare pentru Schema de minimis
aferentă Schemei de ajutor de stat GBER pentru submăsura 4.2.
Sursa: AFIR
POR: Ghidul pentru operațiunea 3.1.C privind creșterea eficienței energetice în
sistemul de iluminat public, publicat spre consultare!
AM POR a publicat în data de 2 mai 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului
Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte având titlul
POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI şi POR/2017/3/3.1/C/1/ITI, Axa
prioritară 3, Prioritatea de Investiții
3.1, Operațiunea C – Iluminat Public,
apeluri dedicate celor 8 regiuni de
dezvoltare, inclusiv zonei de Investiţie
Teritorială Integrată Delta Dunării”.
Eventualele observații și propuneri pot fi
transmise, la adresa regio@mdrap.ro,
până la data de 16.05.2017.
Obiectivul specific al acestei axe
prioritare
îl
reprezintă
creșterea
eficienței energetice. Prioritatea de
investiție 3.1, Operaţiunea C – iluminat
public, va sprijini activități/acțiuni
specifice realizării de investiții pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul
public.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100.000 euro și maximum
1.500.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului
de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării nerambursabile.
Sursa: MDRAPFE
Obligatii fiscale privind sediile secundare in 2017
Potrivit art.85, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,
contribuabilul/platitorul are obligatia de a declara organului fiscal central infiintarea de sedii
secundare (sucursala, birou, magazin, atelier, depozit si altele asemenea). Termen: 30 de
zile de la data infiintarii, pentru entitatile nou-infiintate.
Potrivit art.32, alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale orice persoana
subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, institutia publica si institutia
publica locala, care are organizata o entitate, cu sau fara personalitate juridica, la alta
adresa decat sediul social al subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care realizeaza
venituri din salarii, are obligatia sa solicite inregistrarea fiscala a entitatii respective, ca
platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala in a carui raza teritoriala se afla adresa unde se
desfasoara efectiv activitatea acelei entitati.
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Termen : 30 de zile de la data infiintarii, pentru entitatile nou-infiintate.
Astfel, orice persoana subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic,
institutia publica si institutia publica locala, care are organizata o entitate, cu sau fara
personalitate juridica, la alta adresa decat sediul social al subiectului respectiv, are
urmatoarele obligatii:
In cazul infiintarii de sedii secundare care au sub 5 angajati, contribuabilii/platitorii care
infiinteaza sedii secundare care au sub 5 angajati au obligatia de a declara infiintarea
acestora (art.85, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala) fara a se
atribui cod de identificare fiscala (nu se inregistreaza fiscal ca platitoare de salarii si de
venituri asimilate salariilor).
In acest sens, se depune formularul 061 “Declaratie privind sediile secundare” (Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.3698/2015 pentru aprobarea
formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care
formeaza vectorul fiscal).
Formularul 061 se completeaza de catre contribuabilii care infiinteaza aceste sedii
secundare care, potrivit legii, nu au obligatia inregistrarii fiscale.
Formularul 061 se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal
al contribuabilului care infiinteaza sediile secundare.
In cazul infiintarii de sedii secundare stabile care au
minimum
5
angajati, contribuabilii/platitorii
care
infiinteaza sedii secundare care au minimum 5
angajati nu au obligatia declararii acestora in baza
formularului 061, dar au obligatia sa solicite inregistrarea
fiscala a entitatilor respective, ca platitoare de impozit pe
veniturile din salarii sau asimilate salariilor (conform
art.32, alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale si art.85, alin.(5) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedura fiscala). In acest sens se
depune formularul 060 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie
de radiere pentru sediile secundare” (Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr.3698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a
contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal).
Formularul 060 se completeaza
anterior/radierii inregistrarii fiscale.

cu

ocazia

infiintarii/modificarii

datelor

declarate

Formularul 060 se completeaza de catre contribuabilii care, potrivit Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, au organizate puncte de
lucru stabile cu minimum 5 angajati.
Formularul 060 se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla punctul de lucru.
Sursa:Fiscalitatea.ro
Gestionarea deșeurilor: România în fața Curții Europene de Justiție
Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea
obligației de a revizui și adopta planul național de gestionare a deșeurilor și programul de
prevenire a generării de deșeuri, în conformitate cu obiectivele Directivei-cadru privind
deșeurile (Directiva 2008/98/CE) și ale economiei circulare.
În pofida avertismentelor anterioare din partea Comisiei, autoritățile române nu și-au
îndeplinit obligația de a revizui și actualiza planul național de gestionare a deșeurilor și
programul de prevenire a generării de deșeuri. Această revizuire ar fi trebuit să aibă loc cel
târziu în 2013. Comisia a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în
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septembrie 2015 și a trimis României un aviz motivat în mai 2016, solicitându-le autorităților
să adopte rapid aceste instrumente de bază prevăzute de legislația în materie de deșeuri.
Comisia a verificat dacă fiecare stat membru și-a respectat aceste obligații. Au fost inițiate
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva mai multor state membre, printre
care Belgia, Cipru, Croația, Italia, Franța, Spania și Slovenia. Aceste cazuri se află în stadii
diferite, iar două au fost deja închise (Slovenia și Croația) după adoptarea unor planuri și
programe adecvate.
Context: Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE) are ca scop protejarea
mediului și a sănătății umane prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse în contextul
generării și al gestionării deșeurilor, precum și prin reducerea impactului general și creșterea
eficienței folosirii resurselor.
În temeiul directivei, statele membre trebuiau să adopte, până la 12 decembrie 2010, planuri
naționale de gestionare a deșeurilor, iar până la 12 decembrie 2013, programe de prevenire
a generării de deșeuri.
Planurile și programele respective au drept scop reducerea impactului deșeurilor asupra
sănătății umane și asupra mediului, precum și utilizarea mai eficientă a resurselor în UE.
Acestea sunt, de asemenea, esențiale pentru accesarea fondurilor UE și pentru stabilirea
cadrului pentru dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile de gestionare a deșeurilor. Statele
membre trebuie să își reevalueze planurile de gestionare a deșeurilor cel puțin o dată la șase
ani și, dacă este cazul, să le revizuiască.
România este unul dintre cele mai neperformante state membre în ceea ce privește
gestionarea deșeurilor municipale solide. În 2015, ea a înregistrat cea mai mare rată de
depozitare a deșeurilor din UE, mai exact 72%, cu mult peste media UE de 25,6%.
Sursa: https://ec.europa.eu/
Aplicarea noilor norme privind decontarea
România și Spania au primit joi, 27 aprilie 2017, avize motivate în ceea ce privește normele
referitoare la caracterul definitiv al
decontării, deoarece aceste norme
ar fi trebuit să fie puse în aplicare
de către toate statele membre până
la 17 august 2014.
În urma crizei financiare, în 2012 au
fost
introduse
norme
privind
compensarea la nivel central a
instrumentelor derivate, în cadrul
eforturilor depuse la scară mondială
de a atenua riscurile sistemice la
adresa stabilității financiare. În
acest scop, UE și-a modificat, de
asemenea,
normele
financiare
pentru a reduce și mai mult riscurile
legate de insolvența participanților
la tranzacții prevăzute în Directiva
privind
caracterul
definitiv
al
decontării (Directiva 98/26/CE). În
mod specific, Directiva modificată
(în Regulamentul (UE) nr. 648/2012) privind caracterul definitiv al decontării proteja operatorii
de sistem care au oferit o garanție unui alt operator de sistem și urmărea să promoveze
stabilitatea piețelor financiare, facilitând și mai mult schimburile comerciale transfrontaliere și
competitivitatea.
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Având în vedere că nu au respectat termenul-limită inițial, României și Spaniei li s-au trimis
scrisori de punere în întârziere în septembrie 2016. Cum cele două țări nu au notificat
Comisiei măsurile pe care le iau pentru a aplica modificarea specifică a normelor, Comisia
le-a transmis avize motivate, solicitându-le să își alinieze legislația la cea a Uniunii
Europene. Dacă acestea nu iau măsuri în termen de două luni, Curtea de Justiție a UE
poate fi sesizată cu privire la acest caz.
Context: Prin pachetul lunar de decizii referitoare la acțiunile de constatare a neîndeplinirii
obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu șiau îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează
diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea
corespunzătoare a legislației UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.
Principalele decizii adoptate de Comisie în aprilie cuprind 4 scrisori de punere în
întârziere, 45 de avize motivate, 11 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și 2
proceduri de încetare. Totodată, Comisia închide 155 de cazuri în care diferendele cu
statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de
către Comisie.
Procedura deschiderii unui punct de lucru
Punctul de lucru reprezinta spatiul, distinct de sediul social, unde firma urmeaza sa-si
desfasoare activitatea economica, conform obiectului de activitate.
In ceea ce priveste numarul punctelor de lucru ce pot fi deschise, nu exista restrictii sau vreo
limita impusa in acest sens, o firma putand avea in acelasi timp unul sau mai multe puncte
de lucru, atat in acelasi judet, cat si in judete diferite.
De mentionat este faptul ca fiecare astfel de spatiu deschis trebuie declarat, si implicit
inregistrat la Registrul Comertului.
Pentru a deschide un punct de lucru, firma trebuie sa detina spatiul respectiv in
proprietate sau in folosinta.
Documentele care atesta dreptul de folosinta, pot fi:


contract de inchiriere;



contract de subinchiriere;



contract de comodat;



contract de concesiune;



orice alt act juridic care
confera dreptul de folosinta.

In cazul in care spatiul destinat
deschiderii punctului de lucru este
intr-un imobil cu destinatie de
locuinta, este necesar si avizul
privind schimbarea destinatiei
imobilelor colective cu regim de locuinta.
Nouă abordare în protejarea biodiversității
Comisia Europeană a adoptat joi, 27 aprilie 2017, un nou plan de acțiune care vizează
îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității din Uniunea Europeană, în beneficiul
cetățenilor și economiei. Acesta vizează o mai bună gestionare a zonelor protejate înscrise
în rețeaua Natura 2000, conectarea în sens mai larg a protecției naturii cu activitățile
socioeconomice, precum și colaborarea cu autoritățile naționale, cu părțile interesate și cu
tinerii.
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Frans Timmermans, prim-vicepreședintele responsabil cu mai buna legiferare, a
declarat: „Am efectuat o evaluare în profunzime a acestor directive și am concluzionat că
sunt adecvate scopului. În prezent ne asigurăm că ele realizează întregul potențial în materie
de protejare și conservare a bogatei biodiversități a Europei. Acesta este un exemplu valoros
despre modul în care mai buna legiferare îmbunătățește protecția oferită de standardele de
mediu ridicate ale Uniunii Europene."
Planul constă din 15 acțiuni de îmbunătățire rapidă, până în 2019, a punerii în aplicare
a Directivei „Păsări și Habitate”, inițiativă emblematică a UE în materie de politici de protecție
a naturii.
Cele 15 acțiuni de pus în aplicare până în 2019 sunt axate pe 4 domenii prioritare:








îmbunătățirea orientărilor și
cunoștințelor, precum și
asigurarea unei coerențe
sporite
cu
obiectivele
socioeconomice mai largi;
asumarea
responsabilității
politice
și
consolidarea
respectării normelor;
consolidarea investițiilor în
rețeaua Natura 2000 și
îmbunătățirea
utilizării
finanțării din partea UE;
o mai bună comunicare și
informare,
precum
și
implicarea
cetățenilor,
părților
interesate
și
comunităților.

Context: Rețeaua Natura 2000, cea mai extinsă rețea coordonată din lume de zone
protejate, acoperă peste 18% din suprafața terestră și 6% din zona maritimă a UE. Numai
aceste zone protejate în sine au o contribuție la PIB-ul UE cuprinsă între 1,7 și 2,5%, prin
furnizarea de servicii ecosistemice, precum stocarea carbonului, purificarea apei,
polenizarea și turismul.
Directivele privind natura [Directiva „Păsări” (1979) și Directiva „Habitate” (1992)] reprezintă
piatra de temelie a politicii UE în domeniul biodiversității. Directivele au făcut obiectul unei
„verificări a adecvării” care a oferit o evaluare globală a performanței lor în materie de
eficiență și eficacitate, ca parte a programului Comisiei Europene privind o reglementare
adecvată și funcțională (REFIT). Verificarea adecvării directivelor a implicat toate părțile
interesate, inclusiv mobilizarea a peste 500.000 de cetățeni prin intermediul unei consultări
publice, un nivel record de participare.
Planul de acțiune a fost elaborat pe baza rezultatelor verificării adecvării directivelor de o
echipă de proiect formată din 10 comisari europeni, precum și vicepreședintele Comitetului
Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz, dat fiind rolul-cheie pe care îl joacă autoritățile regionale și
locale în aplicarea directivelor.
Sursa: https://ec.europa.eu/
Unde se află Bucureștiul în Atlasul european al apelor urbane?
Comisia Europeană a publicat joi, 27 aprilie, Atlasul european al apelor urbane. Publicația prima de acest gen - arată cum diferitele opțiuni de gestionare a apelor, dar și alți factori
precum gestionarea deșeurilor, schimbările climatice și chiar preferințele noastre alimentare,
pot afecta, pe termen lung, utilizarea durabilă a apei în orașele noastre.
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Potrivit atlasului, plecând de la analiza unei serii de 25 de indicatori, cum ar fi calitatea apei
subterane, accesul la canalizare, calitatea apei potabile sau revalorificarea energiei,
Bucureștiul a obținut un punctaj de doar 2,4 puncte din 10 în ceea ce privește utilizarea
durabilă a apelor urbane. Raportul precizează că „Nivelul de consum al apei și filtrarea
deșeurilor solide din apa din București sunt la cote foarte joase. Sunt necesare eforturi
considerabile de îmbunătățire și tratare a apelor reziduale, de reducere a pierderilor de apă
și de incorporare a unei infrastructuri ecologice, în vederea reducerii vulnerabilității la
schimbările climatice."
Prima ediție a Atlasului european al apelor urbane mai menționează că toate cele 100 de
probe de apă potabilă recoltate în București au fost declarate în concordanță cu
standardele europene, însă doar 82% din locuitorii orașului au acces la o sursă sigură de
apă potabilă. De asemenea, se arată că rețeaua comună de distribuție a apei din București
înregistrează pierderi de 40% din volumul transportat. În ceea ce privește consumul mediu
de apă per cap de locuitor, atlasul menționează că fiecare bucureștean consumă 62 de litri
de apă zilnic, consum echivalent cu 58.4 metri cubi anual.
Context: Informațiile din prezentul atlas ilustrează rolul
apei în orașele europene și informează cetățenii,
autoritățile locale și experți în legătură cu cele mai bune
practici și tehnici de ultimă oră pentru eficientizarea folosirii
apei în mediul urban. Totodată, aceste date sunt
importante pentru identificarea priorităților de investiții și
acțiune pentru municipalități, dar și pentru a conștientiza
punctele tari și cele slabe ale unei comunități în relația cu
apa.
Sursa: https://ec.europa.eu/
Super-vești de la Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a
transmis către Autoritatea de Audit (AA) pachetele pentru desemnarea sistemelor de
management și control aferente Programului Operațional Capital Uman, Programului
Operațional Competitivitate, Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020,
Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 și Programului
Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.
Astfel, pachetele de documente necesare acreditării tuturor Programelor Operaționale
aferente Politicii de Coeziune au fost finalizate și transmise AA până la sfârșitul lunii aprilie,
așa cum s-a angajat MDRAPFE. Ulterior, AA va analiza documentele și va derula câte o
misiune de audit la nivelul fiecărui Program. Desemnarea autorităților implicate în procesul
de management și control al fondurilor implică evaluarea acestora în vederea emiterii opiniei
fără rezerve de către AA, cu privire la conformitatea sistemului cu cerințele de acreditare.
Acreditarea sistemului de gestionare a fondurilor este o condiție pentru a rambursa de la
Comisia Europeană cheltuielile din proiectele cu fonduri europene. Până în prezent au fost
desemnate autoritățile implicate în sistemul de management și control pentru 3 programe
finanțate în perioada de programare 2014-2020, respectiv:




Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Republica Serbia 2014 –
2020;
Programul de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România – Bulgaria;
Programul operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate.

În cazul programelor operaționale Asistență Tehnică 2014-2020, Capacitate Administrativă,
Infrastructură Mare, Regional 2014-2020 și Inițiativa pentru IMM, pachetele de documente
necesare desemnării au fost transmise în luna martie.
Sursa: http://www.stiripesurse.ro/
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Consultări publice europene
Consultare publică deschisă privind regimul general al accizelor — armonizarea și
simplificarea
Va invitam sa participati la consultarea publica lansata de Comisia Europeana pana la
04.07.2017, completand chestionarul de la adresa:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizontal_excise_directive
Consultarea publică privind structurile accizelor aplicate alcoolului și băuturilor
alcoolice
Va invitam sa participati la consultarea publica lansata de Comisia Europeana pana la
04.07.2017, completand chestionarul de la adresa:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Structures_excise_alcohol

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 Iasi

Data
6 June 2017

Titlu
Israel Mobile Summit 2017 - Brokerage event
Brokerage Event - Tel-Aviv (Israel)

6 June 2017

Industrial Subcontracting Meetings
Brokerage Event - Bilbao (Spain)

7 June 2017

Subcontracting Meetings 2017 - Brokerage Event on Industrial
Subcontracting
Brokerage Event - Poznan (Poland)

7 June 2017

International Investment Forum "Investments and Collaboration
Opportunities"
Brokerage Event - Balti (Moldova)

7 June 2017

Multisectorial direct commercial mission to Chile
Company Mission - Santiago de Chile (Chile)

8 June 2017

Futur en Seine 2017 Brokerage event on Digital Innovation
Brokerage Event - PARIS (France)

8 June 2017

Brokerage event Innovat&Match 2017
Brokerage Event - Bologna (Italy)

9 June 2017

B2B at Global Sustainable Fashion Week Budapest
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Brokerage Event - Budapest (Hungary)
12 June
2017

Matchmaking event for clusters during the Open Innovation Conference
2.0
Brokerage Event - Cluj-Napoca (Romania)

12 June
2017

EMBEC’17 & NBC’17 Networking Event
Brokerage Event - Tampere (Finland)

14 June
2017

Matchmaking on Smart Logistics in conjunction with Umanned Cargo
Aircraft Conference
Brokerage Event - Venlo (Netherlands)

14 June
2017

Photonics, Vision, Robotics & Motion Brokerage Event 2017
Brokerage Event - Veldhoven (Netherlands)

14 June
2017

Innovation in Food, Nutrition and Health Brokerage Event
Brokerage Event - Lille (France)

15 June
2017

2017 Taiwan Trade Mission to Bucharest, Romania
Company Mission - Bucharest (Romania)

19 June
2017

EU-funded International Business Matchmaking Mission on Energy
Efficiency in Industry
Brokerage Event - São Paulo - SP (Brazil)

19 June
2017

Company mission on fruit from Spain to the Netherlands
Company Mission - Geldermalsen (Netherlands)

20 June
2017

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS - International B2B meetings
ERTICO - ITS Europe, 20th June 2017, Strasbourg, France
Brokerage Event - Strasbourg (France)

20 June
2017

Paris Air Show 2017, company mission
Company Mission - Paris (France)

21 June
2017

EuroNanoForum 2017 - conference and brokerage event
Brokerage Event - Valletta (Malta)

21 June
2017

Broekrage Event @ Demo Plast Vest - trade fair dedicated to plastic,
rubber and composite materials
Brokerage Event - Arad (Romania)

21 June
2017

IT Platform Champions, Training for trainers
Training - Brussels (Belgium)

21 June
2017

Watec Italy 2017 - Water Technology and Environmental Control
Exhibition & Conference and B2B
Brokerage Event - Palermo (Italy)

21 June
2017

Lëtz Biz Circular
Brokerage Event - Luxembourg (Luxembourg)

22 June
2017

Brokerage event during RoEnergy Trade Fair 2017 South-East Europe /
Bucharest / Romania
Brokerage Event - Bucharest (Romania)

22 June
2017

SG MNT Formal meeting EuroNanoForum 2017
Sector Group Meeting - Valletta (Malta)

23 June

E² Tech4Cities 2017 – Energy & Efficiency Technologies for cities
Brokerage event
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2017

Brokerage Event - Brussels (Belgium)

26 June
2017

EU-Taiwan Event on Industry of the Future - business oriented event at
the occasion of the third industrial dialogue between the EU and Taiwan
Brokerage Event - Brussels (Belgium)

26 June
2017

Trade delegation of ICT and technology companies from Greece to Seoul
Company Mission - Seoul (South Korea)

28 June
2017

Business Connection Forum Brussels - Brokerage event for companies
active in the value chain of the digital technologies
Brokerage Event - Brussels (Belgium)

28 June
2017

Innovation in Medtech Brokerage event @MedFIT, 28th and 29th June,
2017 in Grenoble (France)
Brokerage Event - Grenoble (France)

29 June
2017

X-th Annual B2B Forum “Russia-Europe: Cooperation without
Frontiers”
Conference/Seminar/Information Day - Moscow (Russia)

29 June
2017

Sport Technology Matchmaking at the Grand Départ Düsseldorf
Brokerage Event - Düsseldorf (Germany)

29 June
2017

Torino FashionMatch 2017
Brokerage Event - TURIN (Italy)

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.
Companiile interesate să își promoveze oportunitățile de afaceri sau inovare, se pot
adresa Centrului Enterprise Europe Iasi din cadrul Tehnopolis, care oferă în mod
GRATUIT informații și sprijin.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
BOPT20170206001
Agentie de turism din Portugalia cauta agentii de turism interesate sa stabileasca
parteneriate de cooperare.
BOCN20160719001
Companie chineza care activeaza in industria carnii, cauta agenti comerciali in statele UE
pentru a-si extinde piata de desfacere.
BODE20170316002
Companie germana ofera expertiza/know-how si facilitate de cercetare, productie in
domeniul polimerilor, controland intreg lantul, de la dezvoltarea de prototipuri pana la
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produse gata de lansare pe piata. Compania este interesata de parteneriate pentru
productie, outsourcing, subcontractare sau cercetare.
BOPL20170411001
Companie poloneza producatoare de dulciuri, cauta distribuitori pentru produsele sale
BOKR20170331001
Companie coreana specializata in transfer tehnologic a dezvoltat si patentat o tehnologie
proprie pentru productia video destinata marketingului. Compania cauta parteneri pentru
promovarea si distributia tehnologiei patentate.
BOUK20170404001
O companie din UK a dezvoltat o piata globala pentru tehnologii si solutii innovative. Cauta
parteneri pentru a dezvolta si extinde aceasta platforma si in alte tari.
BRUK20170413001
O companie din UK care produce echipamente special de protectie a incheieturii manii cu
aplicatie medicala sau pentru sportivi, cauta companii specializate capabile sa produca
aceste material special in Europa
BOUK20170321003
O companie din UK specializata in dezignul si distributia de unei game variate de produse
pentru bai, cauta distribuitori in Europa.
BOHU20170220001
O companie ungara specializata in masini CNC si solutii tehnologice, isi ofera serviciile in
industria automotive sau electrotehnica.
BOPT20170405001
Producator portughez de jeleuri, dulceturi si siropuri din fructe si ierburi aromatice, cauta
distribuitori.

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
TRFR20170316001
O companie franceza specializata in fabricarea si comercializarea de produse de inalta
calitate pentru mentenanta, de exemplu vopsele industrial, cauta “phase change material
(PCM)” in pudra din microcapsule.
TRFR20170404001
Comapnie franceza a dezvoltat o platforma online pentru B2B meetings si cauta parteneri
pentru a dezvolta noi facilitati, precum “speech transcription” .
TRIT20170427001
Companie italiana specializata in reciclarea materialelor plastice, cauta o tehnologie pentru
productia de elastomeri termoplastici (TPE).
TOFR20170216001
Companie franceza isi ofera serviciile pentru dezvoltare, testare si productie in industria
agro, de exemplu in procesul de producer a ciocolatei si este interesata de parteneriate
tehnologice.
TOUK20170331001
O companie din UK a dezvoltat un sensor care detecteaza variatiile de tensiune de la un
autovehicul si este interesata de parteneriate tehnologice.
TOEE20170330001
O companie estoniana din domeniul biomedical, a dezvoltat o platforma care poate fi utilizata
in dezvoltarea medicamentelor si identificare biomarkerilor.
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Consortiul “ERBSN”
Eastern Romanian Business Support Network
www.enterprise-europe-erbsn.ro
Membri:
 Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta - coordonator
www.ccina.ro
 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati
www.cciagl.ro
 Camera de Comert si Industrie Bacau
www.cciabc.ro
 Tehnopolis S.R.L. Iasi
www.tehnopol-is.ro
 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
www.adrnordest.ro
 IPA S.A. Sucursala Galati
www.ipa.ro

Comisia Europeana si persoanele care actioneaza in numele Comisiei Europene nu sunt responsabile pentru modul in
care poate fi utilizata informatia continuta in acest e-buletin. Punctele de vedere din aceasta publicatie apartin autorilor
si nu reflecta in mod necesar politicile Comisiei Europene.

Page 13 of 13

