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ERBSN - e-Buletin  
Centrul Enterprise Europe Network Constanţa 

 

 

 
ERBSN - Centrul Enterprise Europe Constanţa 

 

Enterprise Europe Network (EEN) este o initiativa a Comisiei Europene, cea mai mare retea care 

sprijina intreprinderile, organizatiile de afaceri si profesionale, institutele de cercetare, universitatile 

din peste 50 de tari, incluzand cele 28 state membre UE, tarile candidate, tarile membre EEA si alte 

tari terte. Reteaua EEN ofera servicii specializate pentru:  

 Identificarea de parteneri de afaceri europeni, prin accesul la baze de date cu cereri si 

oferte de cooperare comerciala sau tehnologica; 

 Participarea la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relatii 

internationale intre IMM-uri, cooperare comerciala sau tehnologica;  

 Participarea in programe europene, solicitarea de finantari, accesul la rezultatele altor 

proiecte, inclusiv programe de cercetare si inovare;  

 Informatii si consultanta privind licitatii publice internationale, oportunitati de piata, 

legislatie si politici europene, relevante pentru o companie sau un sector economic.  

 Implicarea in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultari 

publice sau alte initiative in domeniul competitivitatii si inovarii. 

 Pachete de sprijin pentru IMM-uri inovative prin 2 noi servicii: Key Account 

Management (KAM) pentru beneficiari ai finanţării SME Instrument în cadrul 

programului Horizon 2020 si Enhancing Innovation Management Capacities (sprijinirea 

capacităţii de management al inovării) pentru IMM-uri cu potenţial înalt de inovare 

 

Membru al reţelei EEN, Consorţiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network)   

alcătuit din 6 parteneri (CCINA Constanţa - coordonator, CCIA Galaţi, CCI Bacău, 

Tehnopolis srl, ADR Nord-Est şi IPA Galaţi) oferă aceste servicii organizaţiilor interesate din 

România localizate în  Macroregiunea 2 (www.enterprise-europe-erbsn.ro) . 

Centrul Enterprise Europe Constanta găzduit de CCINA Constanţa se adresează clienţilor din 

judetele Constanta, Tulcea, Braila, Buzau. 

Cuprins: 
-ERBSN - Centrul Enterprise Europe Constanţa  

-Informaţii Europene 

-Calendar evenimente în reţeaua Enterprise Europe 

-Oportunităţi de Afaceri şi Inovare                     

http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
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Informaţii europene 
Comisia Europeană  a prezintat o nouă strategie comercială și de investiții 

 

Această nouă abordare este mai responsabilă și răspunde noilor realități economice, în conformitate cu 

politica externă a UE. 

Bazată pe trei principii cheie - eficacitate, transparență și respectarea valorilor - noua abordare 

garantează că politica comercială aduce beneficii unui număr cât mai mare de persoane. 

Comisia propune o nouă strategie comercială și de investiții pentru Uniunea Europeană, intitulată 

„Comerț pentru toți: Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă”.   

Noua abordare se bazează pe istoricul excelent al Europei în aspecte legate de comerț. Întreprinderile 

din UE exportă către restul lumii aproape tot atât de mult cât China și mai mult decât exportă 

întreprinderile din Statele Unite sau din orice altă țară. 

Deja, peste 30 de milioane de locuri de muncă depind de exporturile în afara UE, în timp ce 90 % din 

creșterea la nivel mondial din viitor va avea loc în afara frontierelor Europei. O nouă strategie care va 

spori eficiența acordurilor comerciale și care va crea mai multe oportunități reprezintă un sprijin 

pentru crearea de locuri de muncă în Europa. 

Noua strategie reprezintă, de asemenea, un răspuns direct la actuala dezbatere intensă privind 

comerțul din UE — inclusiv privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), care 

este în curs de negociere cu Statele Unite. Aceasta reprezintă, de asemenea, o formă de punere în 

aplicare a angajamentului Comisiei Juncker de a asculta și de a răspunde preocupărilor publicului din 

Europa.  

Noua strategie va face ca politica comercială a UE să fie mai responsabilă, bazându-se pe trei principii 

cheie: 

Eficacitate: Garantând faptul că politica comercială își îndeplinește promisiunea de a crea noi 

oportunități economice. Aceasta înseamnă abordarea problemelor care afectează economia actuală, 

care includ serviciile și comerțul online. Aceasta înseamnă, de asemenea, furnizarea unor instrumente 

și informații necesare pentru a permite întreprinderilor mici și mijlocii europene (IMM-urilor), 

consumatorilor și lucrătorilor să profite pe deplin de o deschidere mai mare a piețelor și să se adapteze 

la acestea. Acest lucru înseamnă, de exemplu, includerea unor dispoziții eficace pentru IMM-uri în 

viitoarele acorduri comerciale. 

Transparență: O mai mare deschidere a negocierilor către controlul public prin publicarea mai 

multor texte cheie de negociere din toate negocierile, astfel cum s-a procedat în cadrul negocierilor 

privind TTIP. Comisia a publicat deja anumite texte noi (și anume, acordurile de parteneriat economic 

cu Africa de Est și de Vest) pe pagina sa de internet. 

Respectarea valorilor: Menținerea modelului social și de reglementare european pe plan intern. 

Folosirea acordurilor comerciale și programelor preferențiale ca stimulente pentru a promova, în 

întreaga lume, valori europene precum dezvoltarea durabilă, drepturile omului, comerțul echitabil și 

etic și lupta împotriva corupției. Acest lucru înseamnă includerea normelor anticorupție în acordurile 

comerciale încheiate de UE și asigurarea aplicării de către partenerii noștri comerciali a dispozițiilor 

privind standardele fundamentale în domeniul muncii, precum dreptul sindical al lucrătorilor și 

eliminarea muncii copiilor. Aceasta înseamnă, de asemenea, întețirea eforturilor pentru a asigura 

gestionarea responsabilă a lanțurilor de aprovizionare. 

O strategie comercială responsabilă a UE impune, de asemenea, un program actualizat de negocieri 

comerciale care pot contribui la conturarea globalizării în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor din 

Europa și din afara ei: 

- Acordă prioritate finalizării proiectelor majore în curs precum dezbaterile OMC din cadrul Rundei 

de la Doha, TTIP, acordul de liber schimb (ALS) dintre UE și Japonia și acordul între UE și China 

privind investițiile.  

- Deschide calea pentru noi negocieri în regiunea vitală Asia-Pacific (cum ar fi acordurile de liber 

schimb cu Australia, Noua Zeelandă, Filipine și Indonezia) și prevede consolidarea relațiilor dintre 

UE și partenerii africani. Include în mod specific solicitarea unui mandat din partea statelor membre 

ale UE pentru negocierea unui acord de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă. 
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- Modernizează acordurile de liber schimb existente cu Mexic și Chile și Uniunea vamală cu Turcia. 

O strategie comercială responsabilă a UE trebuie, de asemenea, să aibă în vedere marile provocări ale 

epocii noastre. De aceea, așa cum Agenda europeană privind migrația face apel la o mai bună utilizare 

a sinergiilor între diferitele domenii politice în vederea stimulării cooperării țărilor terțe privind 

aspecte legate de migrație și refugiați, politica comercială ar trebui să ia în considerare cadrul politic 

pentru returnarea și readmisia migranților ilegali și, dacă este cazul, pentru facilitarea eliberării de 

vize. 

Sursa:CE 
 

Comunitățile locale trebuie să beneficieze de avantajele patrimoniului lor cultural 
 

Ca principali moștenitori ai patrimoniului cultural, comunitățile locale sunt principalii responsabili, 

dar, în același timp, trebuie să fie și principalii beneficiari ai avantajelor pe care acesta le aduce, 

susține o rezoluție a Parlamentului European adoptată în 8 sept 2015. Managementul integrat, 

finanțările din surse multiple, controlul calității lucrărilor efectuate cu finanțare europeană și aplicarea 

principiului guvernanței participative în acest domeniu ar trebui să contribuie la dezvoltarea 

potențialului cultural și economic al patrimoniului.  

Sprijin financiar accesibil 
Operatorii culturali ar trebui să aibă acces la toate informațiile şi finanțările disponibile pentru 

proiectele lor culturale, întrucât fragmentarea informației este descurajantă pentru cererile de 

finanțare. Parlamentul cere astfel crearea unui portal unic de informare privind toate programele, 

oportunitățile de finanțare și cele mai bune practici din domeniul patrimoniului tangibil şi intangibil. 

Statele membre sunt încurajate să folosească anumite avantaje fiscale, precum reduceri de TVA sau 

alte taxe, pentru operatorii care lucrează în domeniul conservării sau restaurării de bunuri culturale de 

patrimoniu. 

Mai multă cooperare și utilizarea instrumentelor digitale 
Comunitățile locale, regiunile și celelalte organisme din acest domeniu sunt încurajate să participe și 

să încurajeze modelul guvernanței participative în gestionarea patrimoniului cultural. Noi instrumente 

legislative care să permită implementarea și folosirea acestui model trebuie dezvoltate de statele 

membre, se arată în textul rezoluției. 

Parteneriatele public-privat sunt de asemenea încurajate, iar Parlamentul subliniază importanța 

controlului calității lucrărilor efectuate în acest domeniu, cerând Comisiei Europene să includă acest 

principiu printre criteriile de administrare si finanțare a programelor europene. 

Rezoluția recomandă de asemenea statelor membre o mai bună utilizare a oportunităților de 

digitalizare, atât ca instrumente pentru conservarea patrimoniului, cât și ca resurse educaționale sau de 

cercetare, prin dezvoltarea unor cursuri speciale sau a unor proiecte de cercetare pentru personalul 

care lucrează în domeniul cultural. 

Recunoașterea și protejarea patrimoniului cultural  
Parlamentul propune ca 2016 să fie Anul European al Patrimoniului Cultural, cu un buget adecvat. 

Rezoluția Parlamentului European atrage de asemenea atenția asupra altor amenințări la adresa 

patrimoniului cultural, pus în pericol nu numai de ravagiile timpului, dar în special de către diversele 

spolieri ale siturilor arheologice, războaie sau violări ale identității culturale și religioase. 

Parlamentul cere Comisiei să susțină și să organizeze o mai bună coordonare a eforturilor statelor 

membre care luptă împotriva furturilor, exporturilor şi traficului de obiecte culturale. 

Sursa: Parlamentul European 

 

Raport al Curtii de Conturi Europene-Combaterea problemelor legate de achizitiile 

publice 
 

Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, modul în care autoritățile publice de pe întreg 

teritoriul Uniunii Europene atribuie contractele publice continuă să fie afectat de probleme 

generalizate. Potrivit auditorilor, atât Comisia Europeană, cât și statele membre au început să 

remedieze această problemă, dar mai este o cale lungă de parcurs. Dacă situația nu se îmbunătățește 

până la sfârșitul anului următor, 2016, Curtea recomandă să se suspende plățile către statele membre 

în cauză pentru perioada de programare 2014-2020. 
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Între 2007 și 2013, domeniului politicii regionale i s-au alocat fonduri în valoare de 349 de miliarde 

de euro prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, al Fondului de coeziune și al 

Fondului social european. O parte semnificativă din aceste fonduri sunt cheltuite prin intermediul 

achizițiilor publice. Au fost detectate erori legate de achiziții publice în aproximativ 40 % din 

proiectele pentru care achizițiile publice au făcut obiectul unui audit în contextul elaborării rapoartelor 

anuale ale Curții pentru exercițiile 2009-2013. Erorile grave au avut drept rezultat o concurență 

neloială și atribuirea contractelor unor ofertanți care nu prezentaseră neapărat cea mai bună ofertă. 

Curtea a evaluat dacă statele membre și Comisia au luat măsuri eficace pentru a remedia aceste 

probleme. 

Au fost vizitate Republica Cehă, Spania, Italia și Regatul Unit, care se numără printre statele membre 

în care Curtea detectase un număr ridicat de erori legate de achiziții publice în perioada 2009-2013. 

Potrivit constatărilor Curții, atât Comisia, cât și statele membre începuseră să soluționeze această 

problemă, dar mai trebuie depuse eforturi în ceea ce privește atât analizarea problemei, cât și luarea 

unor măsuri eficace. De exemplu, se procedează doar într-o măsură foarte limitată la o analiză 

sistematică, iar Comisia și statele membre nu dispun de date suficient de detaliate, fiabile și coerente 

cu privire la natura și la amploarea erorilor. 

„Comisia și statele membre trebuie să își intensifice eforturile pentru a soluționa problema numărului 

ridicat de erori legate de achiziții publice care afectează, în fiecare an, cheltuielile UE”,  a declarat 

domnul Phil Wynn Owen, membrul Curții responsabil de raport. Curtea propune să se înființeze 

un grup la nivel înalt care să își asume rolul de lider în soluționarea problemei erorilor legate de 

achiziții publice și să promoveze simplificarea. În plus, planul de acțiune al Comisiei ar trebui să fie 

publicat și ar trebui să se raporteze anual cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a 

acestuia. Curtea recomandă, de asemenea, Comisiei și statelor membre să analizeze, de manieră 

exhaustivă, frecvența, gravitatea și cauzele erorilor legate de achiziții publice survenite în domeniul 

politicii de coeziune. 

Auditorii au identificat un număr de bune practici în care statele membre începuseră să colecteze într-

un mod sistematic informații privind erorile legate de achiziții publice. De asemenea, în 2013, 

Comisia a înființat un grup de lucru tehnic cu rolul de a soluționa această problemă și a elaborat un 

plan de acțiune în acest sens. Cu toate acestea, majoritatea acțiunilor prevăzute în plan nu au fost încă 

puse în aplicare pe deplin. 

Curtea a remarcat că, la începutul anului 2015, un număr de state membre nu îndeplineau încă, 

conform evaluării Comisiei, condițiile stabilite în ceea ce privește achizițiile publice pentru a putea 

accesa fondurile structurale și de investiții europene în perioada de programare 2014-2020. Aceste 

cerințe sunt considerate a fi condiții prealabile necesare pentru o utilizare eficace și eficientă a 

sprijinului acordat de Uniune. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite până la sfârșitul anului 2016, 

Curtea recomandă Comisiei să suspende plățile către statele membre în cauză pe perioada 2014-2020, 

până la remedierea deficiențelor. 

 

Deschiderea pieței de plăți online pentru reducerea comisioanelor și a fraudelor 
 

Prin votul din 8 oct 2015, deputații din Parlamentul Europeana au susținut că actualizarea regulilor 

UE privind serviciile de plăți vor reduce costurile plății facturilor dându-le posibilitatea noilor jucători 

de pe piață să utilizeze instrumente mobile și online pentru a efectua plăți în numele unor clienți. De 

asemenea, regulile agreate informal de PE și Consiliu în luna mai, vor securiza mai mult plățile 

online, stabilind reguli de protecție a datelor și de responsabilitate pentru toți furnizorii de servicii de 

plăți online. 

"Piața UE a serviciilor de plăți rămâne fragmentată și scumpă, costul ei fiind de 130 miliarde de euro 

sau peste 1% din PIB pe an. Economia UE nu își poate permite aceste costuri, dacă vrea să fie 

competitivă la nivel global”, a spus raportorul Antonio Tajani (PPE, IT), adăugând că ”noul cadru de 

reglementare va reduce costurile, va îmbunătăți siguranța plăților și va facilita apariția unor noi 

jucători, precum și a unor noi metode inovatoare de plată mobile și pe internet”. 

Utilizarea unor terți furnizori pentru a reduce costurile plăților 

Cineva care utilizează un cont online pentru a efectua o plată va avea dreptul de a folosi software, 

echipamente și aplicații de plăți puse la dispoziție de o terță parte autorizată, precum și de a avea plata 

executată de către acest furnizor, în numele său. 
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De exemplu, cei care fac plăți fără să aibă o carte de credit sau debit vor putea autoriza nou intrații 

actori de pe piață, cum ar fi SOFORT în Germania, Trustly în țările scandinave sau IDEAL în Olanda, 

să utilizeze datele lor bancare pentru a efectua plăți din conturile lor. 

Comisioanele pentru furnizorii de servicii de plăți nu trebuie să fie mai mari decât costurile lor directe. 

Vor fi interzise alte comisioane pentru utilizarea instrumentelor de plată, cum ar fi cardurile de debit și 

credit, ale căror comisioane de procesare ”interbancară” sunt deja reglementate. 

Siguranța plăților 

Banca la care un plătitor are contul poate refuza accesul unui furnizor terț de servicii la acest cont doar 

din motive de siguranță justificate și demonstrate obiectiv, care au fost raportate autorităților de 

supraveghere. Această prevedere ar trebui să prevină posibilitatea ca băncile să ”blocheze” piața 

pentru noi servicii de plăți. 

Furnizorii terți de servicii de plăți, pe de altă parte, vor fi obligați să asigure o înregistrare sigură a 

utilizatorului și să reducă riscul de fraudă. De asemenea, ei vor fi obligați să se asigure că datele 

personale de plată ale utilizatorului trece prin canale sigure și că nu sunt transmise mai departe fără 

consimțământul utilizatorului. 

În cazul în care este efectuată o plată neautorizată din contul său, deținătorul nu trebuie să piardă mai 

mult de 50 euro dacă instrumentul de plată a fost pierdut, furat sau utilizat greșit. Un furnizor de 

servicii care nu acționează pentru a preveni astfel de fraude după notificarea unei pierderi sau care nu 

cere metode puternice de autentificare a clientului atunci când este cazul ar putea fi considerat 

responsabil pentru pierderile clientului său și i s-ar putea cere să compenseze paguba financiară. 

Legea trebuie să fie acum aprobată oficial de statele membre UE pentru a putea intra în vigoare 

neîntârziat. 

Sursa: Parlamentul European 

 

 

Europa ia măsuri pentru a ajuta 12 milioane de șomeri de lungă durată să revină în 

câmpul muncii 
 

Comisia Europeană a propus statelor membre orientări pentru a ajuta mai bine șomerii de lungă durată 

să revină în câmpul muncii. După relansarea, în luna mai, a inițiativei „Locuri de muncă pentru 

tineri”, aceasta reprezintă o altă inițiativă concretă în contextul mai larg al agendei economice și 

sociale a Comisiei Juncker, care urmărește să consolideze crearea de locuri de muncă, redresarea 

economică și echitatea socială în Europa. 

 

În Europa există peste 12 milioane de persoane care nu au un loc de muncă de peste un an. În ciuda 

redresării economice și a semnelor de îmbunătățire a situației pe piața forței de muncă din UE, 

numărul acestora s-a dublat între 2007 și 2014, ajungând la aproximativ jumătate din numărul total de 

șomeri. Planul de investiții pentru Europa are potențialul de a crea milioane de noi locuri de muncă. 

Dar chiar și atunci când se creează noi locuri de muncă, este adesea foarte dificil pentru șomerii de 

lungă durată să se reintegreze cu succes pe piața forței de muncă. Prin urmare, propunerea de 

recomandare a Consiliului prevede ca toate persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în șomaj 

de peste 12 luni să beneficieze de o evaluare individuală și să primească un acord pentru reintegrarea 

pe piața muncii, prin care să li se ofere un plan concret și personalizat pentru întoarcerea în câmpul 

muncii înainte de a acumula 18 luni de șomaj. 

Propunerea are în vedere serviciile care sunt oferite șomerilor de lungă durată pentru a îi ajuta să 

revină pe piața forței de muncă și oferă acțiuni specifice pentru a consolida aceste servicii. Ea se 

bazează pe cele mai bune practici colectate de statele membre. 

Propunerea implică trei demersuri principale: 

-să încurajeze înregistrarea șomerilor de lungă durată la o agenție pentru ocuparea forței de muncă; 

-să ofere fiecărui șomer de lungă durată înregistrat o evaluare individuală aprofundată pentru a-i 

identifica nevoile și posibilitățile, cel târziu la 18 luni de șomaj; 

-să ofere un acord pentru reintegrarea pe piața muncii tuturor șomerilor de lungă durată 

înregistrați, cel târziu la 18 luni de șomaj. 

Acordul pentru reintegrarea pe piața muncii ar trebui să constea într-un plan personalizat pentru a 

aduce persoana în șomaj de lungă durată înapoi în câmpul muncii. În funcție de serviciile existente în 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_ro.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
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fiecare stat membru, acordul poate include: activități de mentorat, asistență pentru căutarea unui loc de 

muncă, continuarea educației și a formării profesionale, precum și sprijin pentru locuință, transport, 

servicii de îngrijire a copiilor și de îngrijire medicală sau de recuperare. Acesta ar trebui să fie pus la 

dispoziție prin intermediul unui punct de contact unic pentru a garanta continuitatea și coerența 

sprijinului. Ar trebui, de asemenea, să precizeze în mod clar drepturile și responsabilitățile șomerilor 

și ale organizațiilor care oferă sprijin. 

De asemenea, propunerea solicită implicarea activă a angajatorilor prin intermediul parteneriatelor cu 

autoritățile publice, lărgind gama de servicii pe care le pot primi și oferind stimulente financiare 

specifice. 

Statele membre pot pune în aplicare aceste recomandări cu ajutorul Fondului social european. 

Propunerea Comisiei va fi transmisă Consiliului spre discutare și adoptare. Punerea în aplicare a 

măsurilor prevăzute în recomandare va începe de îndată ce statele membre vor ajunge la un acord. 

O serie de măsuri sunt deja puse în practică la nivelul UE: 

-Se oferă recomandări în cadrul semestrului european, exercițiul anual pentru coordonarea politicilor 

economice; 

-Până la 10 % din Fondul social european poate fi utilizat pentru a sprijini șomerii de lungă durată în 

perioada 2014-2020; 

-Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă cooperează în vederea 

schimbului de bune practici. 

Sursa:CE 
 

Programul Transnaţional Dunarea: S-a lansat primul apel de propuneri de proiecte 
 

Primul apel de propuneri de proiecte pentru Programul Transnational Dunarea a fost lansat la 

Budapesta si este deschis pana pe 3 noiembrie 2015. 

Expresiile de Interes pot fi completate numai on-line, in site-ul programului. Ghidul Aplicantului 

pentru acest prim apel, impreuna cu alte informatii utile, pot fi gasitel a adresa: http://www.interreg-

danube.eu/calls/calls-for-proposals/first-call 

Programul Transnational DUNAREA finanteaza proiecte care urmaresc imbunatatirea politicilor 

publice si a cooperarii institutionale, implementate de un parteneriat transnational extins. Pot primi 

finantare proiecte depuse de autoritatile locale, regionale sau nationale, organismele de drept public, 

Gruparile Europene de Cooperare Teritoriala (GECT), organizatiile internationale si organismele 

private, inclusiv IMM-uri. 

Aria eligibila este constituita din 14 state:Austria, Bulgaria, Cehia, Germania, Ungaria, Romania, 

Slovenia, Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova si Ucraina. 

Bugetul total al programului este de 262.989.835,60 de euro, din care 202.095.405 euro reprezinta 

finantarea nerambursabila din FEDER. 

Romania este Autoritate Nationala a programului prin MDRAP. Autoritatea de Management este 

stabilita in cadrul Ministerul Economiei Nationale din Ungaria, iar Secretariatul Comun la Budapesta. 

Auditul Programului va fi realizat de Directia Generala pentru Auditul Fondurilor Europene din 

Ungaria, iar atributiile de certificare vor fi indeplinite de catre Trezoreria de Stat a Ungariei. 

Sursa: MDRAP 
 

Consultare publică referitoare la punerea in aplicare a Directivei 79/7/CEE a Consiliului 

privind aplicarea treptata a principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei 
 

Consultarea publica face parte din evaluarea punerii in aplicare a Directivei 79/7/CEE a Consiliului 

privind aplicarea treptata a principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in domeniul 

securitatii sociale. Evaluarea se efectueaza in temeiul cadrului pentru o mai buna reglementare adoptat 

recent de Comisie (http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm). Prezenta 

consultare publica va fi utilizata pentru a colecta punctele de vedere ale publicului larg in contextul 

evaluarii implementarii si aplicarii Directivei 79/7/CEE. 

Aceasta directiva a fost adoptata in 1978. De atunci, legislatia europeana privind egalitatea de sanse 

intre femei si barbati si sistemele nationale de securitate sociala care fac obiectul directivei au fost 

dezvoltate si reformate in mod substantial. Prin urmare, este oportuna efectuarea unei evaluari de catre 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/first-call
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/first-call
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_ro.htm
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Comisie in ceea ce priveste eficienta, eficacitatea, coerenta, relevanta, durabilitatea si valoarea 

adaugata a UE, punandu-se un accent specific pe identificarea posibilitatilor de modernizare. 

Feedback-ul privind implementarea si aplicarea Directivei 79/7/CEE va juca un rol esential in decizia 

Comisiei de a propune sau nu masuri legate de modernizarea acestei directive, precum si forma 

acestor eventuale masuri. 

Aceasta consultare se adreseaza tuturor cetatenilor si partilor interesate, statelor membre ale UE, 

institutiilor si altor organisme ale UE, autoritatilor nationale, regionale si locale, organizatiilor 

interguvernamentale si neguvernamentale, cercetatorilor interesati de aspectele legate de egalitatea de 

gen si/sau de securitatea sociala, organismelor de promovare a egalitatii, partenerilor sociali, 

organizatiilor societatii civile si altor organizatii sau persoane. 

Consultarea publica este  pana deschisa in 14 decembrie 2015. 
 

Formular online: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicconsultationontheimplementationandapplicationofCouncil
Directive797EEC?surveylanguage=RO 
 

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe 

Network 
 

Calendar evenimente internaționale 
 

Reteaua de centre Enterprise Europe organizeaza o mare varietate de 

manifestari la nivel regional, national sau european, intre care 

evenimente de parteneriat (brokeraj) pentru firme din toata Europa. 

Acestea ajuta firmele sa-si identifice parteneri de afaceri, prin 

organizarea de intalniri bilaterale pre-programate. 

Daca doriti sa va inscrieti la unul din evenimentele de parteneriat sau 

daca doriti informatii suplimentare, va rugam sa contactati Centrul 

                                           Enterprise Europe Network Constanta. 

 

Data Denumire eveniment 

4 Noiembrie 2015 
Horizon 2020 Brokerage Event - Riga 4.11.15 
Brokerage Event - Riga (Latvia) 

4 Noiembrie 2015 

B2Match@viscom - International Trade Fair for Visual 

Communication 
Brokerage Event - Düsseldorf (Germany) 

4 Noiembrie 2015 
Partnering event in the frame of "Potsdam Days on Bioanalysis 2015" 
Brokerage Event - Potsdam (Germany) 

5 Noiembrie 2015 
AquaMatch 2015 
Brokerage Event - Amsterdam (Netherlands) 

5 Noiembrie 2015 
H2020 Transport Information Day and Brokerage Event 
Brokerage Event - Brussels (Belgium) 

5 Noiembrie 2015 
EU-China Business & Technology Cooperation Fair X (Qingdao) 
Brokerage Event - Qingdao (China) 

7 Noiembrie 2015 
"Alpin vernetzt" - brokerage event of Alpinmesse Innsbruck 
Brokerage Event - Innsbruck (Austria) 

9 Noiembrie 2015 

EU-China Business & Technology Cooperation Fair X 

（Chengdu） 

Brokerage Event - Chengdu (China) 

9 Noiembrie 2015 Eurostars Fall Event Stockholm 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicconsultationontheimplementationandapplicationofCouncilDirective797EEC?surveylanguage=RO
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicconsultationontheimplementationandapplicationofCouncilDirective797EEC?surveylanguage=RO
mailto:een@ccina.ro
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/ea249109-8039-4c56-9fbd-a313d6a32d3d?
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Brokerage Event - Stockholm (Sweden) 

9 Noiembrie 2015 

Horizon 2020 Space Information Days and Brokerage event - 

2015  
Brokerage Event - Brussels (Belgium) 

10 Noiembrie 2015 
Subcontractor Connect 2015 
Brokerage Event - Jönköping (Sweden) 

10 Noiembrie 2015 
Maritime Innovation and Brokerage Event (MIBEMatch 2015) 
Brokerage Event - Rotterdam (Netherlands) 

11 Noiembrie 2015 

EU-China Business & Technology Cooperation Fair X 

(Mianyang) 
Brokerage Event - Mianyang (China) 

12 Noiembrie 2015 
2015 China-EU B2B Event (Changsha) 
Brokerage Event - Changsha, Hunan (China) 

12 Noiembrie 2015 

Technology Dating at the Co-operation Forum ´Wood as new 

Material` 
Brokerage Event - Regensburg (Germany) 

12 Noiembrie 2015 
B2B Innovative Tourism and Technologies Meeting 
Brokerage Event - Palma de Mallorca (Spain) 

13 Noiembrie 2015 

Go International - ICT Brokerage Event 2015 
Brokerage Event - Skopje (Macedonia, The former Yugoslav 

Republic of Macedonia) 

17 Noiembrie 2015 
Space Tech Expo Europe B2B Matchmaking 
Brokerage Event - Bremen (Germany) 

17 Noiembrie 2015 
International machinery and plant engineering forum 
Brokerage Event - Vienna (Austria) 

17 Noiembrie 2015 
Food Matters Live Matchmaking event 2015 
Brokerage Event - London (United Kingdom) 

17 Noiembrie 2015 
Healthcare Brokerage Event MEDICA 2015 
Brokerage Event - Düsseldorf (Germany) 

17 Noiembrie 2015 
B2B: Atlantic R&I Partnerships on Marine Renewables 
Brokerage Event - Lisbon (Portugal) 

17 Noiembrie 2015 
EEN Brokerage Event during MIDEST 2015 
Brokerage Event - Paris (France) 

17 Noiembrie 2015 
Brokerage event Cartes Secure Connexions et Milipol 
Brokerage Event - Paris (France) 

18 Noiembrie 2015 
Smart City Expo Brokerage Event 
Brokerage Event - Barcelona (Spain) 

18 Noiembrie 2015 

Renexpo - Brokerage Event in the field of renewable energies 

and energy efficiency in buildings and industry 
Brokerage Event - Bucharest (Romania) 

18 Noiembrie 2015 
Precision Fair Brokerage Event 2015 
Brokerage Event - Veldhoven (Netherlands) 

18 Noiembrie 2015 
Show Yourself- Find Your Partners! 
Brokerage Event - Székesfehérvár (Hungary) 

19 Noiembrie 2015 Industria 2015 - Brokerage Event 
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Brokerage Event - Cagnes sur Mer (France) 

19 Noiembrie 2015 
MatchMaking BlackSea 2015 
Brokerage Event - Samsun (Turkey) 

19 Noiembrie 2015 
International Industrial Bridge 2015 Brokerage Event 
Brokerage Event - Szczecin (Poland) 

19 Noiembrie 2015 
Matchmaking @ CHANGING THE PICTURE 2015 
Brokerage Event - Potsdam-Babelsberg (Germany) 

19 Noiembrie 2015 

B2B Matchmaking for Regeneration, Construction, Architecture 

and Design professionals 
Brokerage Event - Porto (Portugal) 

23 Noiembrie 2015 
MANUFUTURE 
Brokerage Event - LUXEMBOURG (Luxembourg) 

24 Noiembrie 2015 
Brokerage Event at Alimentaria Horexpo 
Brokerage Event - Lisbon (Portugal) 

25 Noiembrie 2015 
Heating, ventilation and cooling-refrigeration meeting 2015 
Brokerage Event - Bourg en Bresse (France) 

26 Noiembrie 2015 
Brokerage event on Nanotechnologies 
Brokerage Event - Bologna (Italy) 

27 Noiembrie 2015 
Brokerage event - Tech Industry 2015 
Brokerage Event - Riga (Latvia) 

1 Decembrie 2015 
Brokerage Event at UK HealthTech 2015 
Brokerage Event - Cardiff, Wales (United Kingdom) 

14 Ianuarie   2016 
EEC 2016 - Energy Efficient Construction 2016 
Brokerage Event - Graz (Austria) 

11 Februarie 2016 
AgroExpo 2016 Brokerage Event 
Brokerage Event - Izmir (Turkey) 

 

 

Oportunităţi de  Afaceri şi de Inovare 
   

Selectie de OFERTE, CERERI, CAUTARE PARTENERI in domeniul  afacerilor sau inovarii / 

tehnologiilor inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities 

Database) a Enterprise Europe Nerwork. 

Pentru obtinerea informatiilor suplimentare privind oportunitatile publicate in acest buletin, va 

rugam sa selectati codul profilului care va intereseaza si sa contactati Centrul Enterprise Europe 

Network Constanta .  

Ne puteti contacta si pentru promovarea ofertei/cererii dumneavoastra de parteneriat. 

Aceste servicii sunt  oferite GRATUIT. 

 

OPORTUNITATI DE AFACERI 
 

BOBG20150521001  

O companie din Bulgaria, un lider in procesarea si realizarea de sticla gravata, cauta agenti 

comerciali si distribuitori pentru atingerea de noi piete.  

Compania cauta parteneri pe termen lung cu agenti comerciali sau distribuitori care au experienta in 

domeniul pietei de sticla, cum ar fi constructori sau firme de decoratiuni interioare (IMM-uri ). 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2949981a-e824-4dd8-bdef-c6c768eb2a8c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/c52fd26f-5632-4f52-babd-9f0ddaf8b053
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BOBG20130807001 

O companie din Bulgaria este specializata in producerea de imbracaminte de femei, casual sau 

formala pentru diferite ocazii. Compania are proprii designeri de haine. Au nevoie de distribuitori 

pentru a isi oferi productia in afara tarii.  

Compania isi cauta un partener din domeniul comertului cu haine, care are deja o retea de 

distributie solida.  

 

BOBG20150819001 

O companie din Bulgaria produce o varietate mare de bunuri de uz casnic, cum ar fi mese de calcat, 

uscatoare de rufe, suporturi de farfurii si de flori, scari de interior si o gama larga de produse din 

plastic. Compania isi doreste sa atinga noi piete si cauta agenti comerciali si distribuitori pentru 

vanzarea produselor sale in magazine si malluri specializate care vand ustensile de bucatarie si 

echipament de uz casnic (IMM-uri).  

 

BOBG20150423001 

O companie din Bulgaria, lider pe piata nationala de produse din lemn pentru copii, creeaza si vinde 

o gama variata de mobilier pentru copii si accesorii (patuturi, noptiere, dulapuri, saltele si lenjerii de 

pat). Compania cauta parteneriate pe termen lung cu distribuitori din Europa, sau isi doresc sa 

realizeze astfel de produse pentru companii din Europa ca si subcontractori.  

 

BOBG20150416001 

Un producator de sosete din Bulgaria, localizat in SE tarii, cauta distribuitori pentru produsele sale 

si de asemenea este interesat de a deveni subcontractor pentru producerea de sosete pentru 

companii straine.  

Compania cauta un partener pentru distributie si comercializare care sa ii poata promova produsele 

prin propriile canale promotionale pe piata interna si internationala.  

 

BOBG20150401002 

O companie din Bulgaria, lider in industria sa, este specializata in producerea de o gama larga de 

nuci uscate si crude si fructe uscate (alune in coaja, alune prajite si crude, seminte de floarea 

soarelui, alune caramelizate, caju, migdale, etc). Compania cauta distribuitori sau parteneri pentru 

servicii comerciale din diferite tari, specializati in vanzarea nucilor si care au propria retea de 

distributie.  

 

BOBG20140718001 

O asociatie din Bulgaria are membrii care sunt implicati in producerea de fructe si legume – in 

special ardei, vinete, castraveti – dar si altele in functie de cerintele clientilor. Asociatia produce si 

ardei copti decojiti  si vinete coapte decojite, ambele congelate, cat si prune rehidratate. Asociatia 

cauta distribuitori pentru produsele sale sau comercianti en-gros de fructe si legume proaspete si 

conservate, care sa fie furnizori pentru lanturi mari de magazine.  

 

BOBG20140623001 

Un producator din Bulgaria, specializat in produse de patiserie, cauta distribuitori in alte tari. 

Compania produce dulciuri cu ciocolata belgiana si alune, prajituri de casa si biscutiti, toate 

produsele fiind de inalta calitate. Compania cauta distribuitori sau vanzatori en-gros de produse 

alimentare care sunt deja furnizori pentru diferite magazine sau lanturi de magazine.  

 

BOBG20150320002 

Un producator de fructe si legume conservate din Bulgaria, isi ofera produsele unor agenti pentru 

atingerea de noi piete. Compania activeaza in Bulgaria de mai mult de 10 ani si este specializata in 

legume marinate conservate si cauta agenti comerciali cu experienta si cu contacte bine stabilite in 

sectorul alimentar, in particular companii de procesare a alimentelor, dar si retaileri alimentari sau 

vanzatori en-gros.  
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OPORTUNITATI DE INOVARE 

 
TODE20151006001 

O companie germana ofera un nou sistem de tratare a apei care produce apa potabila din orice tip de 

apa sau  ape uzate. Sistemul se bazeaza pe membrane tubulare brevetate, care sunt integrate intr-un 

sistem modular care pot fi adaptate la cerintele respective. Nu sunt necesare chimicale. Companiile  

de tratare a apei si producatorii de cisterne sunt cautati pentru acorduri comerciale cu asistenta 

tehnica. 

 

TOES20150723003 

Un grup de cercetare spaniol a creat un sistem de control pentru drone. Cu acest sistem o drona 

poate comuta intre diferite planuri de zbor sau defini in timp real miscarea optima in functie de 

mediul si datele primite de senzori. Include o legatura de comunicare pentru  trimiterea unor noi 

planuri de zbor. Acest sistem nu necesita o planificare prealabila si are o mai mare flexibilitate in 

zbor. Sunt cautate companiile interesate in acord de licenta si / sau acord de cooperare tehnica. 

 

TOKR20150122002 

Un IMM coreean a dezvoltat un "procesor cinema audio", care are capacitatea de a oferi 32 de 

canale. Acest lucru a fost aplicat la diferite teatre si sali de concerte. Este prevazut cu codor pentru 

comprimarea a 32 de canale si decodor pentru redarea sunetului. Acesta sustine calitatea sunetului 

aproape de sursele originale, si este compatibil cu orice tip de cinema. Compania cauta parteneri 

pentru cooperare tehnica, de acordare a licentelor, de fabricatie si de acord de joint venture. 

 

TOKR20150923004 

Un IMM cu sediul in Coreea de Sud ce a dezvoltat IO (internetul obiectelor) solutii si senzori, ofera 

infrastructuri inteligente bazate pe ultra sisteme de localizare in timp real bazate pe banda larga. 

Tehnologia poate fi aplicata pentru gestionarea robotilor industriali autonomi, de exemplu, tevi / 

roboti de curatare canalizari, de urmarire a performantei in sport, de ingrijire a sanatatii,  afaceri de 

vânzare cu amanuntul, de securitate, etc. Compania este interesata de acord comercial si acord de 

cooperare tehnica  cu potentiali parteneri. 

 

TRIT20131009001 

O academie farmaceutica  de cercetare italiana in domeniul bariera hemato-encefalica (BBB) 

urmareste abordarea nanotehnologiei pentru  medicamentele  farmaceutice care vizeaza  creierul. 

Laboratorul italian cauta parteneri cum ar fi companiile sau centre de cercetare, pentru acorduri de 

cooperare tehnica. 

 

TRDE20141211001 

O companie germana  este in cautarea unui dezvoltator de software si  partener de consultanta 

pentru inteligenta de afaceri, dezvoltarea de aplicatii de afaceri si consultanta in tehnologia 

informatiei si managementul de proiect. Ei au dezvoltat o masina virtuala bazat pe Linux gata de 

utilizare cu componente software open source pentru dezvoltarea de software. Pentru a asigura 

securitatea datelor cloud-ul  va fi amplasat pe teritoriul elvetian si operat din Germania. Compania 

este in cautarea  de parteneripentru testare in cadrul unui acord de servicii. 

 

TRIN20150703001 

O companie de pornire indiana este a dezvolta o aplicatie de asistenta medicala mobil cu peste 25 

de module, inclusiv de management de inregistrare clinica si educatia pacientului. Compania este in 

cautare de parteneri pentru un acord joint-venture, acord sau servicii de cooperare, de cercetare si 

acord de cooperare.  

 

TRBE20151005001 

O multinationala belgiana activa in bunuri de consum cauta furnizor de sticle ce pot fi resigilate, 

accesibile si convenabile, de la 50 ml la 500 ml care livreaza  cu aceleasi  beneficii  functionale ca 
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si  sticlele cu dimensiuni mai mari . Parteneri industriali care pot sa ofere acest tip de sticle 

resigilabile  sunt cautati pentru cooperare tehnica sau acord de licenta. 

 

  

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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