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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.
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
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Informatii europene
Noi oportunități de finanțare pentru IMM-uri dedicate îmbunătățirii
competitivității printr-un nou apel al Programului Operațional Regional 2014-2020
Prin Ordinul MDRAP nr. 2665/24.09.2019, Autoritatea de Management pentru POR anunță
relansarea apelului de proiecte 2.2 - IMM în
regiunile de dezvoltare Nord-Est si Vest.
Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin
intermediul aplicației MySMIS, în perioada
24.12.2019 – 24.03.2020.
Obiectivul specific al acestei axe
prioritare
îl
reprezintă
îmbunătățirea
competitivității economice prin creșterea
productivității muncii în IMM-uri, în
sectoarele competitive identificate în Strategia
Națională pentru Competitivitate.
Acțiunile sprijinite în cadrul acestei operațiuni sunt:
 Construirea, extinderea spatiilor de producție/servicii;
 Dotarea cu active corporale, necorporale.
În cadrul acestui apel de proiecte, finanțarea nerambursabilă se va acorda sub forma de ajutor de
stat regional pentru o investiție inițială.
Prin investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al
prezentului ghid, se va avea în vedere o investiție în active corporale și necorporale legată de:
 crearea unei unități noi. De regula, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea
și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate
prin proiect.
 extinderea capacității unei unități existente. Ca urmare a investiției, unitatea existentă este
pusă într-o situație în care poate produce mai mult, din cel puțin unul din produsele deja
realizate în unitate, fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbat.
Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a
proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a
investiției.
 diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate
anterior în unitate. Diversificarea producției presupune ca noile produse/servicii se adaugă
gamei sortimentale deja fabricate/prestate.
În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile
(finanțabile din ajutor de stat regional) trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a
activelor reutilizate (tangibile si intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce
precede începerea lucrărilor.
Într-un proiect de ”diversificare”, anumite active utilizate în realizarea unui produs/prestarea unui
serviciu existent pot să fie utilizate, în continuare, în realizarea noului produs/serviciu. Spre exemplu,
terenul și clădirile utilizate în realizarea produsului A ar putea fi utilizate integral sau parțial în
realizarea produsului B (produs nou). Acestea reprezintă ”active reutilizate”. Atunci când sunt
combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active trebuie să fie de cel
puțin 3 ori (adică cu cel puțin 200%) mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate.
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Valoarea contabila a activelor reutilizate reprezintă valoarea contabila neta (i.e. valoarea de intrare,
mai puțin amortizarea).
Daca activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a
acestora poate fi luată în calcul proporțional (e.g. o hală de producție utilizată parțial în noua activitate).
În cazul investițiilor inițiale care conduc atât la extinderea capacității, cât și la diversificarea
producției unei unități existente, condiția de mai sus este aplicabilă doar componentei din proiect ce
vizează diversificarea unității.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr.
31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr.
1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii din
mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și 1 milion euro,
echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.
Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 24.12.2019 –
24.03.2020.
Toate cererile de finanțare depuse în primele doua luni ale apelului vor parcurge etapele de
verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi
contractate cele care au obținut cel puțin 80 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în
alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.
Dacă aceasta alocare financiară nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 79 de
puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din luna următoare.
Respectarea condiției de eligibilitate referitoare la încadrarea solicitantului în categoriile IMM
eligibile se va verifica inclusiv în etapa (pre)contractuală, în baza celor mai recente situații financiare
aprobate de solicitant, disponibile la aceasta etapă. În acest context, în special în cazul proiectelor
incluse în lista de rezervă, perioada cuprinsă între depunerea cererii de finanțare și demararea etapei
(pre)contractuale poate fi relativ extinsă.
Totodată, întrucât data acordării ajutorului de stat reprezintă data semnării contractului de finanțare,
solicitantul va reconfirma, printr-o declarație scrisă, încadrarea in categoria IMM la semnarea
contractului de finanțare.
Detalii suplimentare despre acest apel puteți găsi accesând: www.inforegionordest.ro

Un nou portal european cu informații juridice despre companiile din Uniunea
Europeana
Firmele înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) au, din septembrie 2019,
informațiile juridice disponibile pe portalul Business Registers Interconnection System (BRIS).
Căutarea pe portal este gratuită și poate fi făcută simplu, prin introducerea numelui entității sau a
numărului de înregistrare la ONRC. Opțional, portalul permite bifarea țării în care activează compania
căutată, pentru eficientizarea procesului de căutare.

4

Prin BRIS, utilizatorii vor avea acces la informații precum:
 starea companiei;
 denumirea și forma juridică a entității din registrul comerțului;
 numărul de ordine din registrul comerțului,
identificatorul unic la nivel European
(EUID) și codul unic de înregistrare fiscală;
 sediul social/profesional al persoanei
înregistrate în registru și statul membru în
care este înmatriculată.
BRIS poate
fi
accesat
prin
portalul ejustice.europa.eu, fiind disponibil atât pentru cetățeni,
cât și pentru companii.
Pentru companii, portalul permite obținerea informațiilor legate de procedurile de insolvență (doar
pentru câteva țări printre care și România). Tot aici, companiile au acces la formulare pentru somațiile
de plată, registre funciare și alte documente care le-ar putea fi utile.
Sursa: https://www.aca.ro/2019/

Noua lege a incubatoarelor si acceleratoarelor de afaceri
La inițiativa Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Guvernul
României a aprobat un nou proiect de lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri, cu scopul
de a schimba cadrul legal existent, în sensul sprijinirii firmelor aflate în fazele inițiale de dezvoltare.
Conform proiectului, incubatorul de afaceri este definit astfel: ”Structură de sprijin a
dezvoltării afacerilor care oferă un spațiu și o infrastructură adecvată pentru rezidenți, gestionată
de un administrator, care urmărește crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru
întreprinderile mici și mijlocii nou-înființate, stimulȃndu-le potențialul de dezvoltare și de
viabilitate, ajutȃndu-le să se dezvolte în perioada de început prin asigurarea unor facilități
comune și de suport managerial”.
Acceleratorul de afaceri are următoarea
definiție: ”Program derulat în cadrul incubatorului
de afaceri, care asigură rezidenților, în etape,
accesul la surse de finanțare, în scopul lansării pe
piață, în termen de 3 până la 6 luni, a unui produs
sau serviciu. Programul poate include activități de
educație antreprenorială,
mentorat și
de
networking, în vederea creșterii rapide a afacerii”.





Principalele modificări ale cadrului legislativ:
clarificarea mecanismului de analiză din perspectiva practicii Uniunii Europene a competențelor
de acordare a titlurilor de incubator, precum și a criteriilor de evaluare/indicatorilor de
performanță;
introducerea, definirea și redefinirea unor termeni și expresii în scopul mai bunei clarificări a
noțiunilor existente în reglementarea anterioară. Sunt enumerate categoriile de operatori
economici care pot avea calitatea de fondator de incubator de afaceri;
clarificarea unor aspectele metodologice şi de interacțiune cu autoritatea administrației publice
centrale cu atribuții în domeniul IMM-urilor;
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simplificarea procedurii de acordare a titlului de incubator de afaceri, prin eliminarea studiului
de fezabilitate, precum și a altor reglementări ce îngreunau procedura;
modificarea perioadei de valabilitate a titlului de incubator de afaceri – de la 10 ani la perioada
nedeterminată;
introducerea termenului de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de emitere a titlului
de incubator de afaceri pentru soluționarea acesteia;
introducerea termenului de zece zile lucrătoare pentru informarea solicitantului de către
autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul IMM-urilor, în cazul
existenței unei documentații incomplete;
introducerea de precizări mai clare cu privire la termenul de valabilitate și clauzele contractului
de prestări servicii dintre fondator și administrator;
oferirea posibilității de a face dovada colaborării cu societăți/experți în managementul afacerilor,
față de obligația de a deține personal calificat cu experiență în managementul afacerilor cum este
în actuala lege;
reducerea numărului tipului de incubatoare de afaceri de la opt, în legislația actuală, la trei:
incubator de afaceri cu portofoliu mixt, incubator tehnologic şi de afaceri, incubator specific
unui sector;
extinderea posibilităților de finanțare a incubatoarelor de afaceri prin utilizarea oricărei surse
legale identificate;
prevederea posibilității ca fondatorul să fie și administrator al incubatorului de afaceri;
menționarea mai clară a facilităților fiscale de care poate beneficia fondatorul incubatorului de
afaceri, prin intermediul măsurilor de ajutor de stat/de minimis, inițiate de autoritățile publice
centrale şi/sau locale, în limitele bugetului alocat anual.

Această nouă formă a legii abrogă Legea nr.102/2016, privind incubatoarele de afaceri și Ordinul
ministrului pentru mediul de afaceri, comerț şi antreprenoriat nr. 17/2017, privind aprobarea
responsabilităţilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 102/2016, privind incubatoarele de afaceri.
Textul integral poate fi consultat la: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/PL-1.pdf
Sursa: http://www.imm.gov.ro

Părerea cetățenilor Uniunii Europene despre structurarea viitorului
Program Orizont Europa
Un accent puternic pe soluții durabile și reguli mai simple: acestea au fost cele două teme recurente
împărtășite de mai mult de 8000 de respondenți care au completat colectiv două sondaje despre Horizon
Europe. Aceste sondaje au urmat o abordare inovatoare de co-proiectare.

Primul sondaj Horizon Europe, care s-a
desfășurat în perioada 28 iunie - 4 octombrie
2019, s-a referit la orientări strategice cheie
pentru susținerea cercetării și inovării pentru
primii patru ani ai programului, precum și
descrieri
ale
impacturilor
preconizate,
problemelor încrucișate și a zonelor de
intervenție care trebuie acoperit.
Au fost primite 6806 de răspunsuri, provenite din 99 de țări, inclusiv din toate statele membre ale
UE care au constituit 87% din răspunsuri. Peste 50% din răspunsuri au venit din universități sau
organizații de cercetare, cu aproximativ 15% din afaceri sau industrie, 7% din ONG-uri, 6% din alte
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autorități publice și 3% din organizații internaționale.
Respondenții au arătat un sprijin larg pentru impactul și prioritățile vizate menționate în
documentul de orientare al sondajului. Ei au subliniat importanța cercetării și inovării pentru a contribui
la soluții durabile, în special pentru provocările legate de climă.
Al doilea sondaj, care s-a desfășurat în perioada 31 iulie - 4 octombrie 2019, s-a referit la strategia
de implementare a programului. Au fost primite un total de 1550 de răspunsuri, provenite din 64 de țări,
inclusiv toate statele membre ale UE, care au constituit 88% din răspunsuri. Puțin peste 40% provin din
universități sau organizații de cercetare, 35% din afaceri sau industrie, 9% din autorități publice, 6% din
ONG-uri și 2% din organizații internaționale.
Respondenții au apreciat măsurile de simplificare realizate în cadrul Orizontului 2020, dar au
evidențiat domeniul de aplicare pentru îmbunătățiri suplimentare (apeluri mai puțin complexe, șabloane
de propuneri mai simple, feedback îmbunătățit al evaluării, îmbunătățirea suplimentară a sistemelor IT
și a portalului de finanțare și licitații) pe întreg ciclul de viață al proiectului.
O analiză detaliată a rezultatelor ambelor sondaje este în curs de desfășurare care ia în considerare
rezultatele sesiunilor de co-proiectare și reuniuni organizate cu ocazia Zilelor Europene de Cercetare și
Inovare (Bruxelles, 24-26 septembrie 2019). Rezultatele complete vor fi disponibile in perioada
urmatoare si vor include informatii despre procesul de planificare strategică al Programului Orizont
Europa.
Sursa: Comisia Europeană

Misiune economică a companiilor din Ucraina la cel mai mare
Târg Agricol din Regiunea Moldovei - AGRALIM 2019
Ca în fiecare an, județul Iasi a devenit polul agriculturii din Regiunea de Nord – Est, prin
organizarea celui mai mare eveniment agrar - Târgul pentru Fermieri AGRALIM 2019 de la Lețcani
(Parcul Agroindustrial TransAgropolis).
Ediția din acest an a reunit peste 150 de companii si branduri din sectorul agricol, care au adus în
atenția publicului vizitator o oferta complexă de tractoare, utilaje și tehnică agrară, uscătoare, silozuri,
mașini de transport cereale, tehnologii si echipamente pentru irigații, sere și solarii, material săditor,
semințe, pesticide și îngrășăminte chimice, echipamente și tehnologii pentru creșterea animalelor,
nutrețuri combinate și hrană pentru animale, produse de uz veterinar, servicii certificare agricultura
ecologică, biocombustibili, servicii financiare /și leasing, soluții informatice pentru agricultură.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est,
în calitate de Punct Local de Contact al Rețelei
Enterprise Europe Network, a organizat, în data de
20 septembrie 2019, evenimentul de brokeraj
intitulat ˝Întâlnire Transnațională UcrainaRomânia”, care a inclus întâlniri bilaterale între
firme din Regiunea Nord-Est și reprezentanți ai
Agroclusterului Dniester din Ucraina, care au fost
întreprinderi mici și mijlocii specializate în
cultivarea de cereale, legumicultură, creșterea
animalelor, producția de lactate etc.
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Domeniile de interes avute în vedere de către participanți au vizat:
• noi soluții pentru o agricultura ecologică;
• metode moderne de conducere a afacerilor agricole, cultivarea solului cu tehnologii moderne;
• tehnologii moderne de reciclare folosite în sectorul agricol;
• sortarea, calibrarea și ambalarea fructelor recoltate;
• utilaje agricole pentru cultivarea solului, recoltoare pentru recoltarea fructelor si legumelor etc.
Barierele de limbă nu au ridicat nicio problemă în comunicarea dintre reprezentanții delegației
ucrainiene și companiile românești prezente la eveniment, astfel încât, la mesele de discuții, au fost
abordate subiecte concrete despre posibilitățile de colaborare în perioada următoare.
Ambele părți și-au exprimat interesul pentru noi schimburi comerciale, parteneriate transfrontaliere
pentru accesarea de fonduri dedicate, schimb de experiență și proiecte de cercetare și dezvoltare
comune.
Evenimentul a deschis o cale de comunicare între țări învecinate, care poate fi valorificată cât mai
mult și prin prisma avantajelor unei poziționări geografice avantajoase.
Sursa: ADR Nord-Est

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 pre-programate, 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.

Evenimente de brokeraj organizate de Enterprise Europe Network
4 Dec. 2019

Eveniment brokeraj in cadrul Cycl'eau 2019
(managementul apei, micropoluanti si inovare in ape Strasbourg, Franta
urbane)

11 Dec. 2019

Eveniment brokeraj
Meet&Match 2019

12 Dec.2019

Intalniri B2B la Summit Industry 4.0

14 Ian.2020

Eveniment brokeraj in cadrul SIVAL – VIBE (cultivare
Angers, Franta
plante)

in

cadrul
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AgriFoodTech

Den Bosch, Olanda
Linz, Austria

21 Ian.2020

Eveniment brokeraj in cadrul editiei a 7-a a Expozitiei
Zaragoza, Spania
de Mobila din Zaragoza

29 Ian.2020

Eveniment brokeraj in cadrul Biogaz Europe - Bois
Nantes, Franta
Energie - ReGen Europe

4 Martie 2020

Eveniment brokeraj in cadrul Futurebuild Matchmaking Londra, Marea Britanie
2020

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, e-mail: 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.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
Ref: BRPL20190808001
Companie poloneză care produce siropuri de fructe și băuturi răcoritoare caută furnizori de sucuri,
componente pentru sucuri organice, sucuri care nu sunt obținute din siropuri concentrate, în baza
unor acorduri de fabricație. Partenerul potențial trebuie să fie capabil să furnizeze sucuri organice, în
ambalaje vrac (ex.rezervor de 1000 kg), diverse componente pentru sucuri organice (fructe și legume
proaspete, ambalate în lăzi) și concentrate pentru amestecuri de sucuri. Este obligatorie certificarea
pentru produse bio, eco și organice, iar transportul este în responsabilitatea furnizorului.
Ref: BOIT20190724002
Producător italian de produse cosmetice naturale și organice, fabricate cu ulei extravirgin de măsline
și cânepă, caută distribuitori. Compania produce cosmetice naturale, cu impact redus asupra mediului,
în conformitate cu principiile ecologice ale produselor cosmetice, respectiv fără parabeni, siliconi și
derivați de petrol. Partenerul vizat ar trebui să distribuie și să promoveze produsele companiei către
magazine, comercianți cu amănuntul de produse naturale și farmacii.
Ref: BRDE20190806002
Companie (start-up) germană din regiunea Frankfurt am Main, specializată în cămăși bărbătești (tip
croială ajustată), caută un partener de producție în Europa / Africa / Asia, care să poată executa
9

diverse faze de coasere, în baza unui acord de fabricație. Partenerul va trebui să furnizeze materialele,
să aibă experiență în imprimarea textilă și să poată efectua operațiunile de coasere, conform modelelor
livrate de antreprenor.
Ref: BRPL20181204002
Companie din nord-estul Poloniei caută un producător de sacoșe imprimate din bumbac, în baza unui
acord de fabricație. Partenerul vizat ar trebui să fie un producător de materiale textile, care să asigure
imprimarea digitală a modelelor pe țesături naturale din bumbac sau lână, precum și coaserea
produselor textile finite. Pentru început, produsele care se doresc a fi executate sunt sacoșe tip geantă,
dar în viitor gama de produse ar putea fi extinsă.
Ref: BODE20190214001
O companie din nordul Germaniei, cu 70 de ani de experiență în dezvoltarea de soluții pentru sectorul
de epurare, dezvoltă stații de pompare a apelor uzate cu un sistem inovator, care elimină produsele
reziduale și deșeurile care ar putea bloca pompele de canalizare. Compania caută un partener de
încredere care să comercializeze, să instaleze și să întrețină sistemele din România. Furnizarea de
piese de schimb ar fi acoperită de compania germană. Partenerul vizat trebuie să aibă experiență in
îndeplinirea sarcinilor asumate și să fie familiarizat cu stații de pompare a apelor uzate.
Ref: BRFR20190718001
O companie franceză specializată în proiectare și confecționare mobilier pentru interior, la comandă,
caută noi furnizori de lemn, care ar putea să ofere lemn de fag și pin. Lemnul trebuie să fie laminat și
să îndeplinească specificațiile cerute de companie. Se solicită o cooperare pe termen lung. Acest
angajament pe termen lung din partea companiei ar putea deschide calea către o posibilă adaptare a
condițiilor de plată, după validarea fiabilității sale de către furnizor. O descriere completă a
specificațiilor necesare va fi furnizată la cerere.
Ref: BRUK20190716002
Companie britanică caută un partener pentru încheierea unui acord de servicii pentru revizuirea
conținutului online al unei platforme de învățare electronică a limbii arabe. Deoarece, în prezent, nu
există o ofertă echivalentă sau comparabilă pe piață și pentru a trece de la învățarea standard a limbii
arabe la livrarea online, compania britanică are nevoie de un expert pentru a se asigura că, la nivel de
conținut, se oferă rezultatele dorite ale învățării.
Prin urmare, compania britanică caută un parteneriat cu o organizație, sub forma unui acord de
servicii, cum ar fi cu o universitate specializată în învățarea limbilor străine, un consorțiu de centre de
învățare a limbilor străine, un centru cu atribuții de acreditare a cursurilor de limbi, prin învățare
online sau la distanță, care va examina conținutul de învățare a limbilor online, în conformitate cu
standardele CEFRL.
Info help desk: Lidia Bețoaea, tel. 0233 218071, e-mail: een@adrnordest.ro

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
Ref: TOGR20190212002
O companie din Grecia, care este specializată în proiectarea, fabricarea, comercializarea și susținerea
sistemelor integrate de manipulare, ambalare și paletizare, caută noi oportunități de parteneriat.
Compania oferă sisteme complete de transport pentru diferite produse, folosind metode avansate de
robotizare. Acestea caută în prezent cooperarea cu reprezentanții și / sau partenerii industriali direcți
în baza unui acordului comercial cu asistența tehnică.
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Ref: TODE20181219001
O companie germană, expert în mediile de cultură celulară, oferă metode analitice în domeniul
biotech / pharma: de la analiza mediei petrecute pe analiza produselor până la analizele fizicochimice. Performanțele, viteza, fezabilitatea și tehnologia lor, sub forma unor formulări inovatoare. Ei
caută parteneri industriali / academici pentru acordul de servicii, de ex. analiza contractelor și / sau
cooperarea în domeniul cercetării în domeniul analizei medilor uzate.
Ref: TONL20181009001
Un IMM olandez este un dezvoltator în domeniul modificărilor de suprafață medicală. Suprafețele
sale transformă performanța implanturilor medicale și a dispozitivelor pentru zona medicala.
Compania a dezvoltat singura suprafață cunoscută care furnizează o adeziune adevărată pentru
celulele osoase pentru dispozitivele implantate eliberate de Administrația SUA pentru Alimente și
Medicamente.
Compania dorește să extindă oportunitățile de afaceri în cadrul unor acorduri comerciale cu asistență
tehnică.
Comisia Europeană și persoanele care acționeaza în numele Comisiei Europene nu sunt responsabile pentru modul
în care poate fi utilizată informația conținută în acest e-buletin. Punctele de vedere din această publicație aparțin
autorilor și nu reflectă în mod necesar politicile Comisiei Europene.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Centrul Enterprise Europe Network
Str. Lt. Drăghiescu, nr. 9, Piatra Neamț, jud. Neamț
Tel. 0233 218 071
Fax. 0233 218 072
E-mail: een@adrnordest.ro
www.adrnordest.ro/een
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