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ERBSN - Centrul Enterprise Europe Galaţi 
 
Enterprise Europe Network (EEN) este o iniţiativă a Comisiei Europene, cea mai mare reţea care 
sprijină întreprinderile, organizaţiile de afaceri şi profesionale, institutele de cercetare, universităţile 
din peste 50 de ţări, incluzând cele 28 state membre UE, ţările candidate, ţările membre EEA şi alte 
ţări terţe. Reţeaua EEN oferă servicii specializate pentru: 

 Identificarea de parteneri de afaceri europeni, prin accesul la baze de date cu cereri şi 
oferte de cooperare comercială sau tehnologică; 

 Participarea la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relaţii 
internaţionale între IMM-uri, cooperare comercială sau tehnologică;  

 Participarea în programe europene, solicitarea de finanţări, accesul la rezultatele altor 
proiecte, inclusiv programe de cercetare şi inovare;  

 Informaţii şi consultanţă privind licitaţii publice internaţionale, oportunităţi de piaţă, 
legislaţie şi politici europene, relevante pentru o companie sau un sector economic.  

 Implicarea în procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultări 
publice sau alte iniţiative în domeniul competitivităţii şi inovării. 

 Pachete de sprijin pentru IMM-uri inovative prin 2 noi servicii: Key Account 
Management (KAM) pentru beneficiari ai finanţării SME Instrument în cadrul programului 
Horizon 2020 şi 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) . 

Cuprins: 
-ERBSN - Centrul Enterprise Europe Galaţi 
-Informaţii Europene 
-Calendar evenimente în reţeaua Enterprise Europe 
-Oportunităţi de Afaceri şi Inovare  
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Centrul Enterprise Europe Galaţi găzduit de CCIA Galaţi se adresează clienţilor din judeţele 
Galaţi, Vaslui, Iaşi, Vrancea. 

Informaţii europene 
 

Subvenţii consistente pentru firmele care angajează persoane din grupuri defavorizate 

În perioada imediat următoare, se va lansa un program de acordare fonduri europene pentru ajutorul 
antreprenorilor cu subvenţii, în cazul în care angajează persoane din grupurile defavorizate. 
Persoanele care fac parte din gupurile defazorizate sunt: şomeri, inactivi, persoane care beneficiază
de venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, etc. 
Este vorba despre acţiunea de "sprijin pentru accesul şi/ sau menţinerea pe piaţa muncii, precum 
şi pentru participarea la programe de ucenicie şi stagii a persoanelor din cadrul comunităţilor
marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere şi alte tipuri de intervenţii identificate ca fiind 
necesare". 
În cadrul acestor măsuri, firmele existente în comunităţile defavorizate vor primi subvenţii de 
200-300 de euro pe lună pentru ficare persoana din grupurile-ţintă angrenată în programe de 
stagii, ucenicie şiangajare: 
 
- Firmele care vor lua ucenici vor primi pentru fiecare dintre aceştia câte 250 de euro, din care 50 de 
euro vor fi folosiţi pentru serviciile de formare, 150 euro pentru salariul ucenicului şi 50 de euro 
pentru salariul coordonatorului. 
- Firmele care vor lua studenţi în stagii vor primi câte 300 de euro pentru fiecare dintre aceştia, 
din care 200 de euro vor fi folosiţi pentru salariul stagiarului şi 100 de euro pentru salariul 
mentorului. 
- Firmele care vor angaja persoane din comunităţile ţintite vor primi câte 200 de euro pentru fiecare 
dintre acestea. Firma trebuie să facă dovada că a creat un nou loc de muncă, în care a încadrat o 
persoană din comunitatea marginalizată (contract de muncă). 
Angajatorii care beneficiază de astfel de subvenţii sunt obligaţi să menţină ocupate posturile 
subvenţionate pentru o durată cel puţin egală cu aceea în care au primit subvenţia.
Cererea de propuneri de proiecte va fi deschisă începând cu 25.11.2015, ora 10.00, până în data 
de 25.01.2016, ora 16.00. 
 

25.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri cu fonduri europene, în comunităţile 
defavorizate 

 
Conform anunţului făcut de Ministerul Fondurilor Europene, în perioada 25.11.2015 - 25.01.2016, 
instituţia (prin Direcţia Generală Programe Capital Uman) primeşte propuneri de proiecte pentru 
programul "Dezvoltarea Locală Integrată în comunităţile marginalizate rome"(AP 4/ PI 9.ii/ OS 
4.1.) - a. 
Astfel, românii din grupurile defavorizate de populaţie, în special persoane de etnie romă sau cu 
dizabilităţi, vor putea primi finanţări de până la 25.000 de euro pentru iniţierea unor afaceri, în 
cadrul unor proiecte europene. 
Pentru obţinerea de finanţare puteţi să vă înscrieţi în perioada 25 noiembrie 2015 - 25 ianuarie 
2016. 
Cel puţin 40% din banii mobilizaţi în proiect trebuie concentraţi în zona ajutoarelor de minimis 
şi a măsurilor de ocupare a forţei de muncă. Acordarea subvenţiilor  - inclusiv a sumelor de până la 
25.000 de euro pentru deschiderea afacerilor - se va face printr-o metodologie dezvoltată de 
organizaţiile care derulează proiectele. 
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Viitorii antreprenori nu vor avea acces la banii europeni în mod direct, ci prin intermediul unor 
organizaţii non-guvernamentale şi instituţii publice care vor lua fondurile şi vor derula proiecte 
europene. 
Aşadar, aceste ONG-uri şi instituţii vor face demersurile birocratice la Ministerul Fondurilor 
Europene pentru a accesa banii europeni. Tot ele vor include apoi în proiecte persoanele defavorizate 
care urmează să primească granturile de până la 25.000 de euro pentru deschiderea afacerii. 

Cum să iei fonduri europene pentru agro-pensiune? 
"Cu toate că oportunităţile pentru ca IMM-urile să atragă investiţii din fonduri europene s-au diminuat 
pe noul orizont de programare, acestea reprezintă încă o sursa utilă, în special pentru cei care vor să 
ofere servicii inovatoare, sau se adresează unei zone de servicii care nu ar fi rentabile fără finanţare 
nerambursabilă, dar aduc valoare adăugată mare în economie", declară Marian Dobrilă, vicepresedinte 
ACRAFE – Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene. 
Astfel, adaugă oficialul, "putem avea de-a face cu un proiect cu valoare strategică mare. De exemplu, o 
agro-pensiune presupune o muncă mult mai mare pentru a funcţiona.
Proprietarul se ocupă şi de producţia alimentelor şi de identificarea de producători locali care ar putea să 
asigure turiştilor produse bune  şi de crearea unui serviciu turistic care să crească atât calitatea 
experienţei turistului cât şi valoarea zonei. 
O agro-pensiune creşte valoare zonei, stimulează turistul să revină şi să recomande serviciile turistice 
mai departe şi crează dezvoltarea celorlalţi producători locali care îţi găsesc o piaţă de desfacere. 
De aceea, aceste obiective au prioritate la finanţare şi obţin un punctaj bun, ca o compensaţie pentru 
faptul că distribuie mai multă valoare adăugată turistului, oarecum în detrimentul acţionarului.
Banii se dau prin noua schemă România Creativă, derulată în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). 
"Sprijinul acordat pentru exploatarea ideii de business se va acorda din momentul obţinerii tuturor 
documentelor care atestă înregistrarea/ înfiinţarea/ acreditarea firmei/ afacerii în condiţiile legislaţiei 
specifice domeniul de dezvoltare vizat prin proiect", prevede proiectul de ghid. 
 

Acum în derulare, două tipuri de fonduri europene nerambursabile: 
 pentru afaceri IT&C şi agricole 

 
 Două tipuri de fonduri europene nerambursabile pentru afaceri sunt acum în derulare:
 
1. Fonduri nerambursabile pentru sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (IT&C)
În data de 2 noiembrie 2015 s-a lansat Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, 
Axa Prioritară 2, Acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC 
şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere". 
Cei care doresc finanţări europene,  pot primi pana la 3,24 milioane de lei pentru un proiect în 
sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (IT&C). 
Proiectele pot fi încărcate până la 1 februarie 2016, ora 16:30, exclusiv online. Detalii, aici: 
http://fonduri.mcsi.ro 
 
2. Fonduri nerambursabile pentru fermieri 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a prelungit termenul de depunere a 
proiectelor de finanţare, pentru 4 submăsuri. Termenul iniţial pentru închiderea celor 4 sesiuni 
era 30 octombrie 2015.  Trei  dintre submăsuri beneficiază de o perioadă prelungită de 
depunere, adică până la data de 18 decembrie 2015, ora 16.00. 
 

Consultare publică europeană pentru modificarea Directivei 2012/27/UE 
privind Eficienţa Energetică 

 
Comisia Europeană a anunţat că, în perioada 4 noiembrie 2015 – 29 ianuarie 2016, au loc consultări 
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publice privind revizuirea Directivei 2012/27/UE. Strategia privind Uniunea Energetică, adoptată la 25 
februarie 2015, subliniază nevoia de regândire a conceptului de eficienţă energetică şi de a-i recunoaşte 
acesteia valoarea, ca sursă de energie. 

 
În octombrie 2014, Consiliul European a stabilit un obiectiv 
orientativ la nivelul UE de cel puţin 27% privind 
îmbunătăţirea eficienţei energetice în 2030, acest obiectiv 
urmând a fi revizuit până în 2020, având în vedere un prag 
de 30% la nivelul UE. Prin urmare, cadrul politic existent ar 
trebui actualizat pentru a reflecta noua ţintă privind 
eficienţa energetică pentru anul 2030 şi pentru o alinia la 
cadrul general pentru energie şi schimbări climatice 2030, 

precizează reprezentanţii ANRE.  
 
Statele Membre au realizat progrese semnificative privind economiile de energie, în acest mod, 
contribuind la atingerea obiectivelor politicii de energie şi schimbări climatice 2020. În ultimii ani, 
finanţarea pentru eficienţă energetică a cunoscut o creştere datorată prioritizării acestor politici, în 
contextul general al agendei de decarbonizare, aceasta reprezentând un domeniu important pentru 
Uniunea Energetică Europeană.  
 
În ceea ce priveşte finanţarea privată, Fondurile Structurale şi de Investiţii Europene (ESIF) şi Fondul 
European pentru Investiţii Strategice (EFSI) reprezintă mecanismele pentru deblocarea investiţiilor 
private în domeniu eficienţei energetice. 
 
În vederea atingerii obiectivului privind eficienţa energetică în 2030, Comisia Europeană lansează o 
sesiune de consultări asupra revizuirii Directivei 2012/27/UE privind Eficienţa Energetică, adresată 
tuturor persoanelor interesate şi care are ca prioritate evaluarea Articolelor 1, 3, 6, 7, 9-11, 20 şi 24.. 
 
Toate informaţiile, necesare depunerii răspunsurilor dumneavoastră, le puteţi găsi pe pagina de internet 
a Comisiei Europene, secţiunea Consultări privind Revizuirea Directivei 2012/27/UE privind Eficienţa 
Energetică:  
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-directive-201227eu-energy-efficiency 
 
 

Calendar evenimente din reţeaua Enterprise 
Europe  

 
Reţeaua de centre Enterprise Europe organizează o mare varietate de manifestări la nivel regional, 
naţional sau European, printre care evenimente de parteneriat (brokeraj) pentru firme din toată 
Europa. Acestea ajută firmele să-şi identifice parteneri de afaceri, prin organizarea de întâlniri bilaterale 
pre-programate, pe baza de înscriere. Calendarul prezintă evenimentele care vor urma – secţiunea este 
în permanentă schimbare, pe măsură ce sunt adăugate noi manifestări.  
Dacă doriţi să vă înscrieţi la unul din evenimentele de parteneriat sau dacă doriţi informaţii 
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul Enterprise Europe Network Galaţi. 

Data Denumire eveniment 

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

1 Decembrie 2015 Korea Grand Sourcing Fair 2015 
Brokerage Event - Seoul (South Korea) 
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1 Decembrie 2015 Matchmaking 5th Biomarker Conference Munich/1-2 Dec 2015  
Brokerage Event - Munich (Germany) 

7 Decembrie 2015 Multisectoral B2B mission to UK 
Company Mission - London (United Kingdom) 

7 Decembrie 2015 
Business Company Mission to Debrecen and Hajdúszoboszló, Hungary 
from Romania - Tourism sector 
Company Mission - Debrecen (Hungary) 

9 Decembrie 2015 Bursa Metal 2015 Fair and Brokerage Event 
Brokerage Event - BURSA (Turkey) 

14 Decembrie 2015 B2B at Mobile Monetization Summit 2015  
Brokerage Event - Tel-Aviv (Israel) 

4 Ianuarie 2016 B2B Matchmaking Event at CES 2016 
Brokerage Event - Las Vegas, NV (USA) 

12 Ianuarie 2016 Plant B2B meetings at VIBE, Vegepolys International Business Event  
Brokerage Event - ANGERS (France) 

13 Ianuarie 2016 H2020 Health European Brokerage Event Paris 
Brokerage Event - Paris (France) 

14 Ianuarie 2016 INFRATECH Brokerage Event/Company Mission Program 
Brokerage Event - Essen (Germany) 

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

17 Ianuarie 2016 VINIPRO 2016 - Wine & Spirits Business and networking meetings 
Brokerage Event - Bordeaux (France) 

24 Ianuarie 2016 EU FashionMatch 5.0 @ Modefabriek 
Brokerage Event - Amsterdam & The Haque (Netherlands) 

25 Ianuarie 2016 Nanotech Cluster and SME mission to Japan  
Company Mission - Tokyo (Japan) 

27 Ianuarie 2016 Biogaz Europe: International Business Meetings 
Brokerage Event - NANTES (France) 

 

Oportunităţi de  Afaceri şi de Inovare 
   
Selecţie 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. 
Societăţile comerciale, institutele de cercetări, universităţile, organizaţiile profesionale şi de afaceri 
care activează în judeţele GALATI , VASLUI, IAȘI şi VRANCEA interesate de aceste informaţii 
sau de promovarea propriilor oferte/cereri  de inovare sau de afaceri, pot obtine informaţii 
suplimentare adresându-se Centrului Enterprise Europe Network Galaţi  (tel: 0236 460545, fax: 
0236 460650, email: een@cciagl.ro).  
Pentru obţinerea informaţiilor suplimentare privind oportunităţile publicate în acest buletin, vă rugăm 
să precizaţi codul oportunităţii  care vă interesează  şi să ne tramsmiteţi câteva date despre  compania 
dumneavoastră pentru a le comunica colegilor noştri din reţea. 
Organizaţiile interesate să-şi promoveze propriile oportunităţi de inovare sau afaceri pot obţine 
formularele specializate de la Centrul Enterprise Europe Network Galaţi.   
Obţinerea de informaţii şi promovarea oportunităţilor în domeniul tehnologic sau de afaceri este un 
serviciu GRATUIT oferit de Centrul nostru. 
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OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 

 
BRUK20151110001 
Companie din Marea Britanie, furnizoare de masti de protectie pentru industriile murdare (minerit, 
constructia de barci din fibra de sticla), ofera distributie de echipamente de protectie precum: manusi, 
protectie pentru ochi, in vederea comercializarii in UK, Europa si Orientul indepartat.  
 
BODE20151013002 
 Producator german de echipamente de masura si control pentru industria petrochimica si chimica, 
este in cautarea incheierii unor acorduri comerciale si de servicii. Compania este in prezent lider de 
piata in domeniul echipamentelor rezistente la explozii, care permit manipularea in conditii de 
siguranta a lichidelor inflamabile in/din cisterne, vagoane si nave. Gama lor de produse ofera 
dispozitive de control la sol, prevenire in caz de supraplin, panouri de control si cititooare de card.  
 
BOTR20151106003 
Companie din Turcia, specializata in circuite electronice, iluminat cu led-uri si telecomenzi pentru 
dispozitive electronice, a dezvoltat un sistem de scripete cu control la distanta si este in cautare de 
distribuitori pentru acest tip nou de produs.  
 
BODE20141010003 
Producator german de echipamente medico-legale cauta distribuitori cu conexiuni in departamentul 
politiei nationale. Compania produce dispozitive pentru laboratoare medico - legale, pentru prelevarea 
amprentelor latente de pe diferite suprafete, etuve si statii de lucru cu scurgere in pardoseala.  
 
BOUK20151022002 
Companie britanica, furnizoare a unei game variate de saltele ortopedice cauta parteneri pentru a-si 
extinde reteaua internationala. Sistemele lor de productie,  echipamentul tehnologic si materiile prime 
pot fi livrate in companii din strainatate, oferind in acest scop, acorduri de licenta sau productie sub 
franchiza.  
 
BRSE20151020001 
Companie de familie din Suedia, care colaboreaza cu multi retaileri de mobilier atat in tara cat si in 
Norvegia si Finlanda,  cauta partener din Tarile  Baltice, Polonia, Cehia si România care sa poata 
produce canapele si fotolii sub marca detinuta de compania suedeza, dupa modelele existente si la 
standardele de calitate cerute.  
 
BRTR20141024002 
Companie din Turcia, specializata in profile de aluminiu si componente de aluminiu ale sistemelor 
solare cauta producatori pentru subcontractare.  
 
BRSE20150901001 
Retailer online suedez de îmbrăcăminte de dama, pentru fitness, caută parteneri din  Tările Baltice , 
România, Turcia și Portugalia,  care sa poata fabrica, in prima faza, colanti alergare / fitness, urmând 
ca in viitorul apropiat sa extinda gama lor cu alte produse.  
 
BOCZ20151112002 
Firma chea producatoare de haine termo rezistente si de protectie, ofera subcontractare producatorilor 
de imbracaminte de protectie, sub brandul propriu. Produsele companiei sunt create in special pentru 
lucrul in industria metalurgica, turnatorii si combinate siderurgice, pt lucrul la temperaturi ridicate  
(uneori peste 500°C), dar si ca protectie pentru produse si unitatile tehnologice..  
 
BOES20141020001 
Companie din Spania, specializata in producerea de piese din plastic prin injectie, ofera capacitati de 
productie acelor parteneri ce doresc subcontractare. Compania detine o vasta experienta in diverse 
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domenii: telecomunicatii, electotehnica. educatie, aparatura de uz casnic, constructii, optica, aparare, 
etc.  
 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 
  
TOFR20150511005 
O echipa de cercetatori francezi a dezvoltat o metoda alternativa pentru generarea controlata, 
eficienta, si rapida a virusilor atenuati vii RNA. Se solicita colaboraea cu companii din industria 
farmaceutica si veterinara ce poseda tehnologii avansate de productie. Aceasta metoda permite o mare 
stabilitate a virusilor atenuati generati si o scadere de pana la 5 ori a costurilor de productie. Echipa 
cauta in prezent, un partener industrial interesat in incheierea unui acord de licenta sau a unui acord 
de cooperare tehnologica.  
 
TOFR20150512002 
O echipa de cercetatori francezi a dezvoltat o peptida himerica cu o mare capacitate de combinare cu 
gangliozide specifice implicate in producerea bolilor neurodegenerative.. Aceasta peptida inhiba 
efectele proteinelor responsabile de bolile Parkinson si Alzheimer. Acest tratament vizeaza fazele 
incipiente ale bolilor. Echipa cauta in prezent, un partener industrial interesat in incheierea unui acord 
de licenta sau a unui acord de cooperare tehnologica.  
 
TODE20141104001 
O companie germana a dezvoltat  un sistem electro-chimic pentru dezumidificarea/restaurarea si 
protectia cladirilor impotriva umiditatii. Sistemul transforma o incapere umeda intr-un mediu uscat, 
stabil si sanatos intr-o perioada scurta de timp (fara sapaturi, tratamente chimice). Poate fi 
deasemenea utilizat preventiv in zone cu infiltratii sau potential de inundare. Compania cauta 
parteneri pentru incheierea unui acord comercial cu asistenta tehnica si cooperare tehnica cu transfer 
know-how.  
 
TOUA20150831001 
Universitate din Ucraina ofera o tehnologie de mediu pentru protectia plantelor agricole , ci actiune 
complexa bazate pe celule bacteriene sau sporii acestora.. Stimularea actiunii la plante, prevenirea 
dezvoltarii bacteriilor patogene in sol, efectul biologic prelungit si costurile reduse reprezinta 
beneficiile acestei oferte. Universitatea se afla in cautare de parteneri interesati in dezvoltarea si 
producerea protectiei plantelor, in incheierea de acorduri de productie si cercetare.  
 
TRUS20151008001 
Companie industriala de gaz din Statele Unite ale Americii cauta noi moduri de utilizare a heliumului, 
care sa genereze valoare in procesele noi sau deja existente. Firma cauta sa identifice noi aplicatii 
viabile comercial care vor ajuta la extinderea pietei globale pentru heliu si sa intre intr-o cooperare 
tehnica sau de cercetare  oferind motivare financiara.  
 
TOFR20150928001 
Un IMM francez dedicat producerii echipamentelor si dispozitivelor medicale inovatoare cauta 
parteneri pentru accesarea unor noi domenii de aplicabilitate pentru  nebulizatorul cu sita vibratoare. 
Acest dispozitiv inovator permite pulverizarea inteligenta de molecule pentru diverse aplicatii. 
Compania este disponibila pentru diferite tipuri de colaborare, acorduri de licenta sau colaborare 
tehnica.  
 
 
TOCZ20151030001 
Universitate din Cehia a inventat o tehnologie de preparare a vermiculitei si aplicatia acesteia ca 
adsorbant.  Vermiculita modificata organic este un adsorbant foarte eficient, in special pentru 
indepartarea compusilor organici din apele indice mare de contaminare. Universitatea cauta parteneri 
pentru a produce/reproduce materialul si a asigura distributia la pertenerii finali. Se ofera acord 
comercial cu asistenta tehnica, licenta sau acord de cooperare tehnica.  
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TOFR20151023001 
Un IMM francez stapaneste  tehnicile de reducere a noxelor din industrie, agricultura si comunitati 
publice .Specialist in tratarea biologica a noxelor si compusilor organici volatili, a dezvoltat o solutie 
eficienta de tratare a aerului contaminat cu noxe (H2S, NH3 si VOCs). Acest biofiltru modular 
compact  poate fi mutat in diferite locatii. Compania ofera posibilitatea de incheiere a unui acord 
comercial  cu asistenta tehnica.  
 
TOPL20151021001 
Institut R&D din S-V Poloniei a dezvoltat un motor sincron cu magneti permanenti cu demaror direct, 
cu structuri noi de circuite magnetice cu iesire la magneti permanenti. Acesta reprezinta o solutie 
inovativa eficienta energetic , pentru sistemele de conducere cu motor electric. Utilizarea acestui 
motor va permite reducerea consumului de energie, prelungi durabilitatea, creste eficienta pastrand in 
acelasi timp dimensiuni reduse. Institutul se afla in cautarea de parteneri pentru incheierea de acord 
comercial.  
 
TOAT20151021001 
O companie din Austria a dezvoltat un dispozitiv mobile pentru stivuirea bustenilor pe paleti cu 
margini inaltate.  Prin utilizarea acestei proceduri bustenii pot fi stivuiti automatizat pe paleti 
comerciali. Ansamblul este montat pe o rama de container. Dispozitivul patentat poate fi 
extins/modificat  pentru stivuirea bustenilor in saci si cutii de carton.  Se cauta parteneri pentru 
dezvoltarea ulterioara, introducerea pe piata  si acord comercial cu asistenta tehnica. Licenta sau 
patentul pot fi vandute deasemenea.  
 
 
Comisia Europeana şi persoanele care acţionează în numele Comisiei Europene nu sunt 
responsabile pentru modul în care poate fi utilizată informaţia conţinută în acest e-buletin. 
Punctele de vedere din această publicaţie aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar 
politicile Comisiei Europene. 
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