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ERBSN - Centrul Enterprise Europe ADR Nord-Est
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 peste 60 de țări, inclusiv 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: http://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 Comerț, Industrie și Agricultură Galați,
Camera de Comerț și Industrie Bacău, Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic, Institutul
de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați (www.enterprise-europe-erbsn.ro).
Centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADR Nord-Est oferă următoarele servicii specializate
(gratuite) pentru sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și internaționalizare) și a
inovării (transfer de know-how și tehnologie):
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• Internaționalizare

Prin completarea unei expresii de interes, vă 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 EEN.
De asemenea, puteți beneficia de promovarea ofertei dumneavoastră, prin completarea unui formular
descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza de date EEN.
Pașii necesari pentru postarea unei oferte sunt explicați în detaliu pe pagina de internet
http://adrnordest.ro/index.php?page=een_oportunitati de unde puteți descărca și formularele aferente
fiecărui tip de oportunitate de colaborare.
Avantajul utilizării acestei platforme de internaționalizare a parteneriatelor de afaceri și piețelor de
desfacere este acela că elaborarea și înscrierea unui profil, precum și gestionarea expresiilor de interes
sunt activități facilitate în totalitate de membrii EEN, asigurând confidențialitatea și relevanța
contactelor stabilite.
• Organizare misiuni economice și de brokeraj

Companiile interesate pot participa la evenimente de brokeraj sau misiuni economice organizate
periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate. De asemenea, în situația în care ați
identificat o oportunitate majoră de afaceri, puteți propune organizarea unei misiuni economice
personalizate.
• Accesare fonduri europene

Experții din cadrul Centrelor Enterprise Europe Network vă oferă, în regim help-desk, informații
despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, criterii de eligibilitate și
activități eligibile în cadrul unui apel specific de proiecte, clarificări pentru completarea cererii de
finanțare, sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare.
• Informații legislație și politici europene

Centrele Enterprise Europe Network oferă informații privind legislația și politicile europene relevante
pentru diferite categorii de societăți comerciale sau sectoare economice de activitate, condițiile
specifice de comercializare a produselor/serviciilor sau condițiile de participare la licitații publice
internaționale.
Opiniile dumneavoastră de îmbunătățire a legislației europene pentru mediul de afaceri sunt colectate
periodic, prin consultări publice și transmise către factorii decizionali europeni.
• Servicii în sprijinul inovării

Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est oferă 2 pachete de sprijin dedicate unui număr
limitat de IMM-uri inovative din județele Bacau, Neamț și Suceava:
o Dezvoltarea capacităţii de management a inovării în IMM-uri cu potențial ridicat de inovare

(Enhancing Innovation Management Capacities). Puteți beneficia de servicii de evaluare și
diagnoză a managementului inovării (utilizând instrumentul IMP³rove), de asistență pentru elaborarea
și implementarea unui plan de măsuri care să vizeze creșterea performanțelor economice imediate ale
companiei.
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o Sprijinirea IMM-urilor beneficiare de finanțare din Programul Orizont 2020 - Instrumentului

pentru IMM (SME Instrument) (Key Account Management - KAM). Puteți beneficia de servicii
specializate de evaluare a nevoilor de asistență tehnică, de identificarea și recomandarea unui „coach”
(specialiști recunoscuți în Uniunea Europeană) potrivit, împreună cu care veți elabora documentația și
veți implementa proiectul inovator care a primit finanțare în etapele primare de dezvoltare ale
proiectului (Etapa 1 – nota conceptuala sau Etapa 2 – studiu de fezabilitate).
Detalii suplimentare: www.adrnordest.ro/een și www.enterprise-europe-erbsn.ro

Informatii europene
Propunerea Comisiei pentru 2021-2027: Bugetul Politicii de coeziune si cel al
Politicii Agricole - diminuate! Bugetul pentru Erasmus+ se dubleaza!
Comisia Europeana a propus, in data de 2 mai 2018, un buget pe termen lung pragmatic si modern
pentru perioada 2021-2027. Uniunea Europeana cu 27 de membri si-a stabilit prioritatile politice si
are acum nevoie de resursele necesare pentru a raspunde acestora.
In ansamblu, Comisia propune un buget pe termen
lung de 1.135 de miliarde de euro in credite de
angajament (exprimate in preturile din 2018)
pentru perioada 2021-2027, echivalentul a 1,11%
din venitul national brut al UE27 (VNB). Aceasta
implica o reducere moderata a finantarii pentru
politica agricola comuna si politica de coeziune –
cu aproximativ 5% in cazul fiecareia dintre ele – pentru a reflecta noua realitate a unei Uniuni cu 27
de state membre. Aceste politici vor fi modernizate pentru a se asigura ca ele pot produce in
continuare rezultate, consumand mai putine resurse, si pot, inclusiv, sprijini noi prioritati.
Pentru perioada de programare 2021-2027 se are in vedere reducerea numarului de programe cu mai
mult de o treime (de la 58 in prezent la 37 in viitor), de exemplu, prin regruparea in noi programe
integrate a surselor de finantare fragmentate si prin simplificarea radicala a utilizarii instrumentelor
financiare, inclusiv prin intermediul fondului InvestEU.
Sursa: Comisia Europeana

Tinerii pot interacționa prin Erasmus+ online
Erasmus+, unul dintre cele mai de succes programe UE, s-a extins și în domeniul on-line odată cu
lansarea, în martie 2018, a platformei Erasmus+ Virtual Exchange, având ca scop punerea în contact a
cât mai multor studenți și tineri din
țări europene și din vecinătatea
sudică a UE.
Aceasta va promova, în următorii
doi ani, dialogul intercultural și va
sprijini
îmbunătățirea
competențelor, prin intermediul
unor instrumente digitale de
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învățare de care vor beneficia cel puțin 25.000 de tineri.
Erasmus+ Virtual Exchange va face legătura între tineri, lucrători din domeniul tineretului, studenți și
cadre didactice universitare din țări europene și din vecinătatea sudică a Uniunii Europene, prin
intermediul unor discuții moderate, grupuri de proiect transnaționale, cursuri online deschise și
acțiuni de formare.
Toate activitățile se vor desfășura ca parte a unor programe de învățământ superior sau proiecte
organizate pentru tineret. Încă din stadiul pregătitor, platforma a generat interes în rândul
universităților și organizațiilor de tineret, fiind deja create 50 de parteneriate, iar 40 de persoane
beneficiind de programe de formare pentru a deveni moderatori de dezbateri. Proiectul include cele
33 de țări în care se desfășoară programele Erasmus+ și țări din regiunea sud-mediteraneeană.
În cursul etapei-pilot, ce are alocat un buget de 2 milioane euro până în decembrie 2018, cel
puțin 8.000 de tineri vor putea beneficia de Erasmus+ Virtual Exchange.
Dacă această etapă este încununată de succes, se are în vedere reînnoirea programului până la sfârșitul
anului 2019, astfel încât alți 17.000 de tineri să poată beneficia de el.
În viitor, proiectul Erasmus+ Virtual Exchange ar putea deveni o acțiune periodică și ar putea fi extins
astfel încăt să beneficieze de el și mai mulți tineri, din alte regiuni.
Sursa: https://ec.europa.eu

Finanțarea viitorului Europei: bugetul Uniunii Europene după 2020 trebuie să
corespundă obiectivelor
Deputații europeni și-au adoptat poziția privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene,
care ar trebui să finanțeze priorități noi și să compenseze orice deficite cauzate de Brexit.




Uniunea Europeana ar trebui să susțină programele de cercetare și sprijinul acordat tinerilor și
firmelor mici
Bugetul Uniunii Europene pe termen lung trebuie să finanțeze noile priorități, cum ar fi
agricultura modernă, sustenabilă și dezvoltarea celor mai sărace regiuni din UE
Înlocuirea parțială a contribuțiilor din VNB-ul statelor membre cu noi surse de venituri

Parlamentul European a adoptat două rezoluții privind cheltuielile și veniturile viitorului cadru
financiar multi-anual (MFF), care se va aplica din 2021.
Parlamentul vrea ca bugetul Uniunii
Europene să corespundă priorităților
politice și să răspundă unora dintre noile
provocări cu care se confruntă toate statele
membre - migrația, apărarea, securitatea sau
schimbarea climatică. Deputații consideră
că limita actuală privind cheltuielile UE ar
trebui ridicată de la 1% la 1,3% din VNB-ul
UE pentru a putea finanța aceste noi
priorități fără să fie sacrificate regiunile
cele mai sărace ale UE sau comunitățile
agricole.
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Printre propunerile cheie se numără susținerea programelor de cercetare, Erasmus+, Inițiativa pentru
combaterea șomajului în rândul tinerilor și sprijinul pentru IMM-uri, precum și investițiile în
infrastructură prin intermediul Connecting Europe Facility (CEF). Deputații avertizează că ”niciun
acord privind MFF nu poate fi încheiat fără progres în privința resurselor proprii” - adică veniturile la
bugetul UE. Cheltuielile și veniturile trebuie considerate un pachet unic.
Reducerea contribuțiilor directe ale statelor membre
Rezoluția se bazează pe raportul grupului la nivel înalt privind resursele proprii și cere
întărirea resurselor proprii existente, cu introducerea progresivă a unor noi resurse proprii. Acestea ar
putea proveni din resurse revizuite de TVA, dintr-o parte a taxelor pe profit, dintr-o taxă pe
tranzacțiile financiare sau aplicată în sectorul digital sau din taxe pe mediu.
Noile resurse proprii ar trebui:





să aducă o reducere substanțială (țintită la 40%) a proporției contribuțiilor directe bazate pe
VNB, creând economii la bugetele statelor membre și eliminând logica ”câștigurilor corecte”
și a ”jocurilor de sumă zero” între plătitorii neți și beneficiari;
să elimine toate rabaturile și corecțiile de care beneficiază doar unele state membre;
să acopere pierderile cauzate de Brexit fără să crească povara generală fiscală asupra
contribuabililor Uniunii Europene.

Sursa: http://www.europarl.europa.eu

Livrarea transfrontalieră a coletelor: care sunt noile norme UE?
Cumpărătorii online vor beneficia de o mai mare transparență a prețurilor cu noile norme europene
privind livrarea transfrontalieră a coletelor.
Prețurile ridicate de livrare pentru serviciile transfrontaliere reprezintă unul dintre principalele
obstacole pentru cumpărătorii online și comercianții electronici. Tarifele pentru coletele trimise dintro țară UE în alta pot fi de cinci ori mai mari decât prețurile interne. Există diferențe mari atunci când
se expediază un pachet din două țări UE către aceeași destinație. De exemplu, trimiterea unui pachet
de 2 kg din Belgia în Italia ar costa 32,8 euro, în timp ce același pachet trimis din Olanda în Italia ar
costa 13 euro.
Lipsa transparenței în acest sector poate încuraja
operatorii poștali să perceapă prețuri nejustificat de
mari, ceea ce ar putea descuraja firmele mici să facă
comerț cu alte țări din UE. Astfel, consumatorii nu pot
alege în cunoștință de cauză și nu au acces la o gamă
mai largă de produse, mai afectați fiind clienții din
zone îndepărtate. Acest lucru afectează și pe cei care
trimit un pachet prietenilor și familiei într-o altă țară a
UE.
Noul regulament




consumatorii și comercianții electronici vor avea posibilitatea de a verifica lista de prețuri și
de a căuta cele mai bune oferte pe un site special
serviciile de curierat vor trebui să ofere clienților informații clare cu privire la prețurile și
condițiile de livrare
autoritățile poștale naționale vor colecta date de la companiile de transport pentru a monitoriza
piața și a evalua tarifele nejustificat de mari.
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In luna martie 2018, Parlamentul European a aprobat un regulament pentru a face piața de transport
transfrontalier a coletelor mai transparentă și mai competitivă și pentru a reduce barierele pe care le
întâmpină consumatorii și comercianții online atunci când cumpără produse online în UE. Împreună
cu eliminarea blocării geografice, aceste noi reguli îmbunătățesc drepturile cumpărătorilor online.
Deputații europeni s-au asigurat că, după intrarea în vigoare a noilor norme, Comisia Europeană va
evalua progresele realizate și va decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare.
Sursa: http://www.europarl.europa.eu

O Autoritate Europeană a Muncii, din 2019, și protecție socială pentru liberprofesioniști
Înființarea unei Autorități Europene a Muncii (AEM) și asigurarea accesului la protecție socială
pentru toți salariații și lucrătorii independenți fac obiectul noilor propuneri prezentate de Comisia
Europeană. Acestea sunt însoțite de o comunicare pe tema monitorizării implementării Pilonului
european al drepturilor sociale, strâns legată de Semestrul european pentru coordonarea politicilor
economice.
Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și
mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Eforturile noastre de asigurare a unei mobilități echitabile a
forței de muncă culminează cu propunerea de înființare a unei Autorități Europene a Muncii,
esențială pentru buna funcționare a pieței
europene a muncii. Ea va ajuta cetățenii și
companiile care doresc să se stabilească întrun alt stat membru să găsească informațiile
potrivite și va întări cooperarea dintre statele
membre pentru aplicarea unor norme
echitabile și eficiente. Prin propunerea noastră
privind accesul la protecție socială, colaborăm
cu statele membre pentru a ne asigura că
nimeni nu este lăsat deoparte. Scopul nostru
este să le garantăm cetățenilor accesul la
prestații adecvate, indiferent de cum va evolua
situația de pe piața muncii.”
Înființarea AEM vizează un triplu obiectiv:






furnizarea de informații despre
oportunitățile de lucru, ucenicie, recrutare și formare, precum și despre programele de
mobilitate, pentru cetățeni și companii și acordarea de îndrumări referitoare la drepturi și
obligații legate de viața, munca și/sau funcționarea într-un alt stat membru;
sprijinirea cooperării dintre autoritățile naționale în context transfrontalier și garantarea
respectării fără dificultăți și în mod eficient a normelor UE care protejează și reglementează
mobilitatea;
furnizarea de oportunități de mediere și facilitarea găsirii de soluții în cazul litigiilor
transfrontaliere.

AEM va fi înființată cu statutul de nouă agenție descentralizată a UE și ar trebui să devină
operațională în 2019, după încheierea procesului legislativ de constituire.
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Pentru a se înlesni înființarea Autorității și a se asigura că este operațională imediat după creare,
Comisia instituie de asemenea un grup consultativ, alcătuit din reprezentanți ai principalelor părți
interesate, care se va ocupa de aspectele practice ale viitoarei activități a acesteia.
Propunerea de recomandare a Consiliului privind accesul la protecție socială pentru persoanele
care desfășoară o activitate independentă are în vedere următoarele aspecte:





eliminarea disparităților formale în materie de protecție socială;
oferirea unei protecții sociale efective și adecvate;
facilitarea transferului drepturilor de asigurări sociale de la un loc de muncă la altul;
oferirea de informații transparente despre drepturile și obligațiile în materie de asigurări
sociale salariaților și lucrătorilor independenți.

Pentru a completa atât inițiativele existente deja, cât și pe cele care se conturează la nivelul
UE, Comisia și-a prezentat și viziunea referitoare la monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului
european al drepturilor sociale, prin examinarea priorităților acestuia în cadrul ciclului anual al
Semestrului european. De asemenea, ea a prezentat un document de lucru ce recapitulează cadrul
juridic pentru fiecare din principiile Pilonului.
În conformitate cu procedura legislativă ordinară, propunerea de regulament pentru inființarea AEM
urmează să fie examinată de Parlamentul European și de Consiliul UE.
Privind accesul la protecție socială pentru cei ce desfășoară activități independente, chestiunea
urmează a fi examinată de Consiliul UE, care poate adopta recomandări pe baza unei propuneri a
Comisiei în domeniile de competență ale Uniunii Europene.
Inițiativele fac parte din măsurile luate în vederea implementării Pilonului european al drepturilor
sociale, concretizarea acestuia reprezentând un angajament politic și o răspundere comune.
Monitorizarea implementării sale este fundamentală pentru asigurarea unui progres palpabil pe teren.
Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news

Consultări publice europene
Verificarea adecvării cadrului UE pentru raportarea publică efectuată de întreprinderi
Va invităm să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 21.07.2018,
completând chestionarul de la adresa: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018companies-public-reporting_ro

Evaluarea cadrului UE de impozitare a produselor energetice și a electricității
Va invităm să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 04.06.2018,
completând chestionarul de la adresa: https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-euframework-taxation-energy-products-and-electricity_ro

7

Consultare publică exploratorie cu privire la stabilirea în UE a unor decizii referitoare la
informațiile obligatorii în domeniul determinării valorii în vamă
Va invităm să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 01.06.2018,
completând chestionarul de la adresa: https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eudecisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_ro

Evenimente din Reteaua Enterprise Europe Network
Rețeaua de centre Enterprise Europe Network 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 preprogramate, pe baza de înscriere. Calendarul prezintă evenimentele care vor
urma – secțiunea este în permanență 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 rugam să contactați Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est.

Start Date
4 June 2018
5 June 2018
6 June 2018
6 June 2018
6 June 2018
6 June 2018
6 June 2018

6 June 2018

7 June 2018

7 June 2018
7 June 2018
7 June 2018

Title
2018 European Innovation Week
Brokerage Event - Taipei (Taiwan)
Outgoing Lithuanian company mission to US
Company Mission - New York (USA)
Subcontracting Meetings 2018 - Brokerage Event on Industrial Subcontracting
Brokerage Event - Poznan (Poland)
The Internet of Things Week Bilbao 2018 Brokerage Event
Brokerage Event - Bilbao (Spain)
MariMatch at Posidonia Exhibition 2018
Brokerage Event - Athens (Greece)
chii2018 - Conference and B2B on Hyperspectral Imaging in Industry
Brokerage Event - Graz (Austria)
Green Ventures 2018 - Brokerage Event on environmental technologies and
services
Brokerage Event - Potsdam (Germany)
Matchmaking event infectious diseases: Research and innovation on monitoring
and control of infectious diseases (One Health)
Brokerage Event - Brussel (Belgium)
E² Tech4Cities 2018 – Energy & Efficiency Technologies for cities Brokerage &
pitching event
Brokerage Event - Brussels (Belgium)
North Rhine-Westphalian-Danish Conference and Matchmaking Renewable
Energy, Surplus Heat and District Heating
Brokerage Event - Copenhagen area (Denmark)
EU Brokerage Event on KET in Horizon 2020
Brokerage Event - Mainz (Germany)
Brokerage event Innovat&Match 2018
Brokerage Event - Bologna (Italy)
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8 June 2018
12 June 2018
12 June 2018
12 June 2018
14 June 2018
19 June 2018
19 June 2018
21 June 2018
26 June 2018
26 June 2018
27 June 2018
28 June 2018

International Brokerage Event within the XIV New Economy Forum – Green
Economy
Brokerage Event - Katowice (Poland)
Brokerage event ICOE/Seanergy 2018
Brokerage Event - Cherbourg (France)
LinkLille Meetings 2018
Brokerage Event - Lille (France)
Future Match ICT brokerage event at CeBIT 2018 (world's largest computer fair)
Brokerage Event - Hannover (Germany)
Global Renewable Energy Supply Chain Conference and Brokerage Event
Brokerage Event - Liverpool (United Kingdom)
Business Matching Event ENERGA b2b 2018
Brokerage Event - Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
Company mission to GlobalConnect 2018 with Matchmaking event
Company Mission - Stuttgart (Germany)
Be-Mat Business Event on Materials and Circular Economy
Brokerage Event - Roma (Italy)
International B2B Meetings at 5th Technology Day Hybrid Lightweighting
Brokerage Event - Stuttgart (Germany)
The Healthy Future Partnering Event
Brokerage Event - Liverpool (United Kingdom)
Partnering Event on Material Innovations at International Conference MatX
Brokerage Event - Nuremberg (Germany)
Torino FashionMatch 2018 B2B
Brokerage Event - TURIN (Italy)

Oportunitati de Afaceri si 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 BACĂU, NEAMȚ și SUCEAVA interesate de aceste informații sau de
promovarea propriilor oferte/cereri de inovare sau de afaceri, pot obține informații suplimentare
adresându-se Centrului Enterprise Europe Network ADR Nord-Est (tel: 0233 218071, fax: 0233
218072, email: een@adrnordest.ro).
Pentru obținerea informațiilor suplimentare privind oportunitățile publicate în acest buletin, vă rugăm
să precizați codul oportunității care vă interesează și să ne transmiteți 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 ADR Nord-Est.
Obținerea de informații și promovarea oportunităților în domeniul tehnologic sau de afaceri este un
serviciu GRATUIT oferit de centrul nostru.
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OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
O companie finlandeză de consultanță în domeniul software caută un partener de servicii care ar putea
acționa ca centru de scalare a serviciilor software în Polonia, Portugalia și România, pregatit pentru a
lucra cu operațiunile globale ale clienților săi. BOFI20171229001
Comerciant en-gros italian de ulei de măsline extra virgin exclusiv calabrian caută parteneri
comerciali și de distribuție. Partenerii potențiali ar putea fi angrosiști, agenți și distribuitori de
încredere, preferabil cu experiență și / sau contacte în sectorul ho.re.ca. Este avut in vedere un
contract de servicii comerciale sau de distribuție. BOIT20161219002
Un producător israelian în domeniul produselor cosmetice profesionale de îngrijire a pielii a dezvoltat
un pachet inovator de produse pentru utilizare în industria cosmetică. Avantajele acestor produse față
de cele existente pe piață includ eficiența ridicată a tratamentului pielii, fără limitări ale concentrației
substanței active și nici efecte secundare tipice, integrarea completă cu alte produse cosmetice /
medicale etc. Cooperarea este planificată să se încheie cu un acord privind serviciile de distribuție.
BOIL20171205002
Un exportator cipriot de carne de vită, carne de porc, carne de pui și de curcan înghețată caută
furnizori pentru un acord de agenție comercială și de distribuție. Partenerul potențial ar trebui să fie un
producător / furnizor sau un abator de carne de vită, carne de porc, pui și curcan și ar trebui să aibă o
excelentă cunoaștere și experiență în domeniul său de activitate. BRCY20171114001
Comerciant francez de materiale PVC pentru acoperișuri caută un producător de panouri alveolare din
PVC, plăci de fațadă din PVC, lambriuri, grile de ventilație și accesorii potrivite, conform unui acord
de fabricație. Experiența în fabricarea produselor detaliate mai sus este un avantaj. Partenerul trebuie
să fie o companie serioasă si receptivă. BRFR20171110001
Companie lituaniană oferă contracte de agenție comercială sau de distribuție pentru producători și
furnizori de vopsele și uși industriale. Compania este orientată spre client și este un partener în diverse
industrii din domeniul construcțiilor (restauratori, comercianți, arhitecți, designeri etc.). Oferă o gamă
largă de servicii: consultanță profesională, demonstrații de produs, pigment și livrare.
BRLT20171207001
Companie franceză caută subcontractor în prelucrarea lemnului și / sau tâmplărie din țări din Europa
de Est. Partenerul pe termen lung va fi specializat în prelucrarea lemnului și va fi capabil să producă
diferite piese din lemn cu caracteristici specifice. BRFR20180220001
Agenție de turism din Muntenegru oferă servicii în calitate de agent și reprezentant. Compania de
turism din Muntenegru este interesată să acționeze ca agent și reprezentant pentru un număr mare de
organizații din sectorul turismului și al patrimoniului cultural. Organizațiile internaționale potențiale
partenere includ hoteluri, restaurante, teatre, sport și agrement, cluburi, magazine, muzee și galerii,
festivaluri și evenimente speciale. BRME20160920001

10

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
Companie italiană specializată în reciclarea materialelor plastice are posibilitatea de a folosi un stoc
mare de materiale plastice care pot fi reutilizate pentru a produce elastomeri termoplastici (TPE).
Compania caută o tehnologie pentru producerea de TPE "curate" fără utilizarea aditivilor.
Întreprinderile și organizațiile de cercetare cu o astfel de tehnologie sunt solicitate pentru acordarea de
licențe sau acorduri de cooperare tehnică. TRIT20170427001
Companie germana specializata în produse și cercetare pentru a realiza economii de cost prin folosirea
de lianți hidraulici modificați în polimeri pentru îmbunătățirea solului și tehnici de stabilizare a solului
pentru drumuri caută parteneri din companii de construcții și/sau instituții de cercetare și dezvoltare
care să aplice și să dezvolte aceste produse în continuare. Tipurile de cooperare pot include asociații
în participațiune, precum și acorduri de cercetare și/sau cooperare tehnică în funcție de parteneri.
TRDE20161212001
O companie italiană (start-up) a început industrializarea unei tehnologii inovatoare cu microunde
destinată transformării deșeurilor de azbest într-un material inert. Prin proiectarea și construirea unui
reactor mobil, cu încălzire la temperatură ridicată a azbestului, se obține un material de ieșire inert
100% sigur și reutilizabil. Compania caută parteneri care lucrează în sectorul tratării deșeurilor de
azbest, în vederea încheierii unui acord de joint venture. TOIT20170320001
Un inventator polonez de produse de divertisment pentru copii oferă conceptele a două noi jucării
educative. Primul îmbunătățește comunicarea între bebeluși / copii mici și părinții lor. Al doilea îi
ajută pe copiii de vârstă școlară să învețe elementele de bază din algebră, oferindu-le o mai bună
înțelegere a rezolvării ecuațiilor prin distracție și joc. Este oferită cooperarea sub formă de acord
comercial cu asistență tehnică sau acord de licență. TOPL20170328001
Un IMM spaniol, specializat în dezvoltarea de instrumente inovatoare pentru proiectarea structurii
terminalelor de containere, bazate pe tehnici de luare a deciziilor multicriteriale, a creat recent o serie
de instrumente bazate pe Procesul Ierarhic Analitic (AHP) care ia în considerare cele mai relevante
puncte: securitatea, îngrijirea mediului și eficiența costurilor. Ei caută parteneri pentru acorduri de
cercetare și dezvoltare sau acorduri comerciale cu asistență tehnică pentru adaptarea tehnologiilor la
situații și cerințe specifice. TOES20170217001

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.
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Tel. 0233 218 071
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