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Despre Enterprise Europe Network 

 

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea 
care sprijină întreprinderile la nivel mondial, prin cele peste 600 de centre găzduite în 
organizații de sprijinire a mediului de afaceri, institute de cercetare, universități, centre 
tehnologice, agenții de dezvoltare etc, din 60 țări- cele 28 state membre ale Uniunii 
Europene, țări candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, Brazilia, Rusia, 
India, China și Africa de Sud (BRICS) (Detalii: een.ec.europa.eu) 

 

 

Rețeaua Enterprise Europe Network este 
prezentă în Macroregiunea 2 (Regiunile 
Nord-Est și Sud-Est), prin intermediul 
Consorțiului ERBSN (Eastern 
Romanian Business Support Network) 
format din 6 parteneri. Partenerii 
consorțiului sunt: Camera de Comerț, 
Industrie, Navigație și Agricultură 
Constanța, Camera de Comert, Industrie și 
Agricultură Galați, Camera de Comerț, 
Industrie și Agricultură Bacău, Tehnopolis 
Iași – Parc Științific și Tehnologic, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și 
Institutul de Proiectare și Automatizări IPA 
SA, Sucursala Galați.                                        

 
• Internaționalizare- putem facilita accesul la baza de date Enterprise Europe Network, 

care conține peste 10.000 de profiluri (cereri și oferte de produse/tehnologii și servicii) ale 
companiilor din aria de acoperire a Rețelei Enterprise Europe, prin care se pot promova 
produse şi servicii ale companiilor locale şi găsi noi parteneri de afaceri în afara tării 

• Organizare misiuni economice și de brokeraje (parteneiate de afaceri)  
• Informaţii accesare fonduri europene- oferim, în regim help-desk, informații despre surse 

de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, sprijin pentru identificarea 
de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare 

Cuprins: 
- Despre Enterprise Europe Network  

- Informaţii Europene 

- Calendar evenimente în Reţeaua Enterprise 
Europe 

- Oportunităţi de afaceri și inovare                    
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• Informații despre  legislația și politicile europene, condiţii pentru implementarea corectă 
a legislaţiei privind Piaţa Unică Europeană, implicarea reprezentanţiilor mediului de afaceri 
local în procesul de policy-making, prin transmiterea de feedback către Comisia Europeană 
cu ocazia consultărilor publice europene 

• Servicii de informare şi sign-posting  în sprijinul  inovării 
Detalii suplimentare: http://www.enterprise-europe-erbsn.ro 

 

Informații europene 
 
 

Jean-Claude Juncker a prezentat Starea Uniunii 2017 

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene își rostește, în fața 
Parlamentului European, discursul privind starea Uniunii, în care trece în revistă realizările 
din cursul ultimului an și prezintă prioritățile pentru anul următor. Președintele prezintă, de 
asemenea, și modul în care Comisia va aborda cele mai presante provocări cu care se 
confruntă Uniunea Europeană. Discursul este urmat de o dezbatere în plen. Acesta este 
punctul de lansare a dialogului cu Parlamentul European și cu Consiliul în vederea pregătirii 
programului de lucru al Comisiei pentru anul următor. 

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat pe 13 septembrie 
discursul privind starea Uniunii 2017, în care și-a prezentat prioritățile pentru anul 
următor și viziunea asupra modului în care ar putea evolua Uniunea Europeană până 
în 2025. Președintele a prezentat o Foaie de parcurs pentru o Uniune Europeană mai 
unită, mai puternică și mai democratică. 

"Pe parcursul anului 2018, pe măsură ce dezbaterile se vor intensifica, voi acorda atenție în 
special Estoniei, Letoniei, Lituaniei și României. Acesta este anul în care aceste state vor 
sărbători împlinirea a 100 de ani de existență. Cei care vor să creioneze viitorul continentului 
nostru ar trebui să înțeleagă și să onoreze istoria noastră comună. Aceasta include și aceste 

patru țări - Europa nu ar fi 
completă fără ele", a spus 
președintele Juncker. 

În ceea ce privește contribuția 
României în Uniune, 
președintele Comisiei 

Europene, Jean-Claude 
Juncker, a declarat: 

"O Uniune mai unită trebuie să 
fie și mai incluzivă. Dacă vrem 
să consolidăm protejarea 
granițelor noastre externe, 
atunci trebuie să deschidem 
imediat spațiul de liberă 
circulație Schengen, aderării 
Bulgariei și României." 

*** 

"Dacă vrem ca euro să 
unească, în loc să divizeze, 
continentul nostru, atunci ar 
trebui să devină mai mult decât 
moneda unui grup select de 
țări. Scopul euro este de a 

deveni singura monedă a Uniunii Europene ca întreg. Toate statele membre, cu excepția a 
două țări, au dreptul și obligația să adere la zona euro, în momentul în care îndeplinesc 
condițiile. 
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Statele membre care doresc să adopte euro trebuie să fie apte să o facă. Din acest motiv, 
propun crearea unui instrument pentru aderarea la euro, care să ofere asistență tehnică și 
chiar financiară. 

Dacă vrem ca băncile să funcționeze cu același set de reguli și în același cadru de 
supraveghere pe întregul continent, atunci ar trebui să încurajăm toate statele membre să 
adere la Uniunea bancară. Finalizarea acesteia este o chestiune urgentă. Trebuie să 
reducem riscurile ce există încă în sistemele bancare ale unor state membre. Uniunea 
bancară poate funcționa doar în cazul în care reducerea și partajarea riscurilor merg mână-n 
mână." 

*** 

"În data de 30 martie 2019, vom fi o Uniune cu 27 de state membre. Trebie să ne pregătim 
temeinic pentru acest moment, atât la nivelul celor 27 de state membre, cât și în cadrul 
instituțiilor UE. 

Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc la doar câteva săptămâni distanță, în 
luna mai a anului 2019. Europenii vor avea atunci o întâlnire cu democrația. Ei trebuie să 
meargă la vot, înțelegând clar modul în care Uniunea Europeană se va dezvolta în anii 
următori. 

De aceea, transmit o invitație 
președintelui Tusk și României, 
țara care va deține Președinția 
în prima jumătate a anului 2019, 
să organizeze un Summit 
special în România, în data de 
30 martie 2019. Dorința mea 
este ca acest summit să aibă 
loc în frumosul și străvechiul 
oraș Sibiu, sau Hermannstadt, 
cum îl cunosc eu. Acesta ar 
trebui să fie momentul în care 
ne vom reuni pentru a lua 
deciziile necesare pentru o 
Europă mai unită, mai puternică 
și mai democratică." 

Președintele Comisiei 
Europene, Jean-Claude 
Juncker, a 
concluzionat: „Europa are din 
nou vântul în pânze, dar nu vom 
ajunge nicăieri dacă nu profităm 
de el. (...) Ar trebui să stabilim direcția pentru viitor. Așa cum scria Mark Twain, peste ani 
vom regreta mai mult lucrurile pe care nu le-am făcut, decât pe cele pe care le-am făcut. 
Acum este momentul să construim o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică 
pentru 2025.” 

Discursul președintelui Juncker în Parlamentul European a fost însoțit de adoptarea 
unor inițiative concrete ale Comisiei Europene în materie de comerț, verificare prealabilă a 
investițiilor, securitate cibernetică și transfer de date, și democrație. 

O serie de fișe informative detaliază unele dintre elementele-cheie abordate în discursul 
președintelui. 

În plus, președintele Juncker și prim-vicepreședintele Timmermans au trimis o scrisoare de 
intenție președintelui Parlamentului European și președinției Consiliului în care prezintă în 
detaliu acțiunile pe care Comisia intenționează să le întreprindă la nivel legislativ și alte 
inițiative până la sfârșitul anului următor (2018, în acest caz). Acest lucru este prevăzut în 
mod specific în Acordul-cadru din 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și 
Comisia Europeană. 

Sursa: https://ec.europa.eu 
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Sprijin pentru dezvoltarea regiunilor frontaliere 

Comisia Europeană a lansat miercuri, 20 septembrie, punctul de contact frontalier, un 
forum de experți al cărui scop este să ofere sprijin adaptat regiunilor de la granițe în 
vederea înlăturării obstacolelor din calea creării de locuri de muncă și a investițiilor, 
contribuind astfel la îmbunătățirea accesului la locuri de muncă, la servicii precum 
asistența medicală și sistemele de transport public și la facilitarea desfășurării de 
activități economice transfrontaliere. 

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Peste un sfert din bogăția 
Europei este produsă în regiunile de frontieră, însă potențialul economic al acestora rămâne 
în continuare neexploatat în întregime. Aceste regiuni reprezintă o mină de aur în ceea ce 
privește oportunitățile care așteaptă să fie explorate. Comisia va oferi sprijin adaptat pentru 
aceste regiuni, în beneficiul direct al locuitorilor acestora.” 

Punctul de contact frontalier va fi alcătuit din experți ai Comisiei, care vor oferi consiliere 
autorităților naționale și regionale, colectând și făcând schimb de bune practici prin crearea 
unei noi rețele online la nivelul UE. 

Efectele pentru locuitorii acestor regiuni: 

1. îmbunătățirea accesului la locuri de muncă, prin sprijinirea cooperării dintre regiuni 
și centralizarea informațiilor privind bunele practici în domeniul serviciilor de ocupare a 
forței de muncă transfrontaliere; 

2. acces mai bun la serviciile publice, prin determinarea situației actuale a serviciilor de 
asistență medicală transfrontaliere sau examinarea legăturilor feroviare care lipsesc de-
a lungul frontierelor interne; 

3. desfășurarea de activități economice peste graniță, prin stimularea 
dialogului asupra aspectelor transfrontaliere și sprijinirea mai bunei alinieri a normelor 
aferente înființării de companii. 

De asemenea, Comisia va selecta până la 20 de proiecte care prezintă soluții 
inovatoare pentru a aborda obstacolele transfrontaliere, apelul de propuneri urmând a fi 
lansat înainte de sfârșitul anului 2017. 

Etape următoare 

Punctul de contact frontalier va fi operațional începând cu ianuarie 2018. 

În cadrul procesului de reflecție în curs privind viitorul finanțelor UE, bunele practici colectate 
prin intermediul acestuia, vor contribui la discuțiile privind următoarea generație de programe 
de cooperare transfrontalieră.  

Sursa: https://ec.europa.eu 

 

Producţia industrială a crescut cu 8% în primele şapte luni, unul dintre cele mai 
puternice ritmuri de la criză încoace 

Producţia industrială a crescut, la şapte luni, cu 8% faţă de acelaşi interval din 2016, acesta 
fiind unul dintre cele mai puternice 
avansuri înregistrate de la criză încoace. 
Industria a avut o contribuţie de 1,7% din 
creşterea economică a României de 
5,8% înregistrată în semestrul I din 2017.  

Revenirea economică a Uniunii Europene 
îşi pune amprenta pe evoluţia industriei 
româneşti, având în vedere că industria 
face aproape in sfert din PIB şi reprezintă 
o bună parte din exporturile României. 

Potrivit datelor de la începutul lunii 
septembrie publicate de Institutul Naţional de Statistică, industria a avut o creştere de 7,3% 
semestru la semestru, cu o pondere de 23% în PIB. Astfel, industria a putut contribui cu 1,7 
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puncte procentuale la creşterea economică de 5,8%, revenind, după doi ani, pe locul întâi în 
ce priveşte contribuţia la creşterea economică. În 2015 şi 2016 comerţul a fost segmentul 
care a contribuit cel mai mult la creşterea economică. În semestrul întâi, industria a contribuit 
la creşterea economică cu 1,7%, iar comerţul cu 1,5%. 

Totuşi, în iulie 2017, producţia industrială a scăzut faţă de luna precedentă cu 3%, din cauza 
scăderilor înregistrate în industria prelucrătoare (-3,4%) şi în industria extractivă (-2,5%). 

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială a crescut cu 7,4% ca 
serie brută şi cu 8,2% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de 
sezonalitate. 

Alte date ale INS au anticipat evoluţia bună a industriei. În primele şapte luni din an 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 
10,4%, în vreme ce comenzile noi din industria prelucrătoare au avansat cu 11,5%. 

„Aceste evoluţii exprimă premise de continuare a climatului pozitiv în sfera industriei până la 
final de an, evoluţie determinată de impulsul exporturilor şi de momentul pozitiv din sfera 
consumului susţinut de mix-ul relaxat de politici economice”, a comentat Andrei Rădulescu, 
senior economist al Băncii Transilvania. 

Pe teren lucrurile se văd totuşi altfel decât o indică statisticile înfloritoare. 

Vlad Andrei Alexandru Sales and Marketing Manager al distribuitorului de produse 
metalurgice Senal din Bacău spune, comentând creşterile din industrie raportate de INS: 
cifrele (în special cifra de afaceri) ar trebui corelate în primul rând cu nivelul costului materiei 
prime (la oţel preţul semifabricatelor – tablă, oţel, ţeavă etc. a crescut cu minim 20%) şi în al 
doilea rând cu evoluţia salariilor. 

„Dacă luam în calcul creşterea costurilor care este de peste 10% comparativ cu Q4 2016, 
interpretarea mea ar fi ca industria este pe minus. Consumul pe care firma noastră îl observă 
în piaţa (categoric subiectiv şi influenţat de foarte mulţi factori) este usor sub cel din 2016 pe 
plan intern. Observ cu îngrijorarea starea sectorului industrial unde, în afara de automotive, 
industria prelucrătoare în frunte cu clasicele prelucrări mecanice se degradează anual, 
indiferent de cât de bine sau rău merge economia. Marjele acestor firme scad anual, iar 
invenţiile sunt de cele mai multe ori inexistente”. 

Producţia industrială a fost mai mare cu 8%, ca efect al creşterilor din cele trei sectoare 
industriale: industria prelucrătoare a crescut cu 8,6%, industria extractivă, care a suferit 
enorm în ultimii ani, a avansat cu 3,3% iar producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat acrescut cu 2,2%. 

Sursa: Ziarului Financiar 

 

Investiții într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă 

Strategia reînnoită a Uniunii Europene (UE) privind politica industrială, prezentată de 
Comisia Europeană pe 18 septembrie, reunește toate inițiativele orizontale și 
sectoriale, atât pe cele noi, cât și pe cele deja lansate. 
De asemenea, sunt clarificate sarcinile părților 
implicate și sunt prezentate forumurile Ziua industriei, 
eveniment anual lansat în 2017, și masa rotundă la 
nivel înalt a sectorului industrial. 

 
Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru 
locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a 
declarat: „Adoptând evoluțiile tehnologice, transformând 
investițiile în cercetare în idei de afaceri inovatoare și 
promovând în continuare economia cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și economia circulară, vom deschide 
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calea către o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă în Europa.” 

 Printre principalele elemente ale noii Strategii UE se numără: 

• un pachet cuprinzător de consolidare a securității cibernetice în domeniul industrial, 
care prevede crearea unui centru european de cercetare și competențe în materie de 
securitate cibernetică; 

• propunere de regulament privind fluxul liber al datelor fără caracter personal, care 
va permite circulația transfrontalieră a acestora; 

• nouă serie de măsuri privind economia circulară, printre care o strategie 
pentru materialele plastice și îmbunătățiri ale producției și conversiei resurselor 
biologice regenerabile; 

• serie de inițiative care vizează modernizarea cadrului privind drepturile de 
proprietate intelectuală; 

• inițiativă de îmbunătățire a modului de funcționare a procedurilor de achiziții 
publice în UE; 

• extinderea agendei pentru competențe la noi sectoare-cheie ale industriei; 

• strategie privind finanțele sustenabile, care să direcționeze mai bine fluxurile de 
capital privat către investiții mai sustenabile; 

• inițiative privind un program comercial echilibrat și progresist și un cadru 
european pentru examinarea investițiilor străine directe (prezentate deja); 

• listă revizuită a materiilor prime critice, care să contribuie la aprovizionări sigure, 
durabile și la prețuri accesibile pentru industria prelucrătoare din UE; 

• noi propuneri pentru o mobilitate curată, competitivă și conectată. 

Punerea în aplicare a acestei strategii cuprinzătoare reprezintă o responsabilitate comună și 
va depinde de eforturile depuse 
de instituțiile UE, de statele 
membre și de regiuni, de 
cooperarea dintre acestea și, 
mai ales, de rolul activ al 
actorilor din sectorul industrial. 

Context 

Industria europeană este 
puternică și și-a păstrat o poziție 
de lider pe piețele mondiale în 
multe sectoare. Industria 
reprezintă două treimi din 
exporturile UE și asigură locuri 
de muncă pentru 32 de milioane 
de persoane, 1,5 milioane din 
aceste locuri de muncă fiind 
create începând din 2013. Însă 
pentru a-și păstra și a-și 
consolida avantajul competitiv, 
UE trebuie să facă eforturi de 
modernizare importante. De 

aceea, industria este în centrul priorităților politice ale Comisiei. 

Sursa: https://ec.europa.eu 

 

Înregistrarea contractelor de performanță energetică în conturile naționale 

Eurostat (Oficiul pentru Statistică al Comisiei Europene) a publicat, în data de 19 
septembrie, orientări privind înregistrarea contractelor de performanță energetică 
(EPC) în conturile administrațiilor publice naționale. Acestea aduc clarificări la 
normele contabile aplicate acestor contracte, determinând astfel facilitarea investițiilor 
în acest sector. 
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Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe 
și mobilitatea forței de muncă, care este responsabilă și de Eurostat, a declarat: „Europa are 
nevoie de investiții. Cu ajutorul acestor orientări, arătăm modul în care autoritățile publice pot 
investi acum și în sectorul energetic, cu respectarea deplină a principiilor contabilității 
publice.” 

Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice și energie, a declarat: „Datorită 
orientărilor revizuite publicate, va fi mai ușor pentru școli, spitale și alte clădiri publice - care 
reprezintă peste 10 % din întregul parc imobiliar din UE – să investească pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice. Măsurile pentru sporirea eficienței energetice sunt, de 
asemenea, un mijloc important de combatere a sărăciei energetice, ale cărei cauze această 
Comisie urmărește să le abordeze în profunzime.” 

La solicitarea statelor membre, Eurostat a lucrat în colaborare cu institutele naționale de 
statistică (NSI - National Statistical Institutes) pentru a reflecta la cea mai adecvată 
modalitate de înregistrare a EPC-urilor 
în conturile administrațiilor publice, al 
cărei rezultat sunt orientările sus-
menționate. 

Context 

Contractele de performanță energetică 
din sectorul public oferă o soluție 
practică pentru a face clădirile publice 
și alte infrastructuri publice mai 
eficiente din punct de vedere 
energetic, deoarece investiția inițială 
poate fi acoperită de un partener privat 
și rambursată prin economii de 
energie garantate. De multe ori, acest 
tip de contract conține simultan 
elemente de acord de închiriere, de 
ofertă de servicii, de leasing, de 
cumpărare sau de credit, ceea ce face 
ca înregistrarea acestuia să fie o 
operațiune complexă. 

Orientările publicate de Eurostat extind considerabil posibilitățile organismelor publice de a 
utiliza astfel de contracte, prin abordarea și clarificarea circumstanțelor în care acestea pot fi 
înregistrate în bilanțul administrațiilor publice. 

Sursa: https://ec.europa.eu 

 

Acordul comercial UE-Canada a intrat în vigoare 

Pe 21 septembrie 2017, a intrat în vigoare, cu titlu provizoriu, Acordul economic și 
comercial cuprinzător (CETA) dintre Uniunea Europeană (UE) și Canada. Acesta le 
oferă companiilor europene noi oportunități de export către Canada, iar eliminarea 
taxelor vamale la majoritatea produselor tranzacționate între UE și Canada ar putea 
duce la economii anuale de aproape 600 milioane euro. 

 
Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat: „Lucrurile sunt pe cale să se 
schimbe pentru exportatorii noștri. Intrarea în vigoare provizorie a acordului le va permite 
companiilor și cetățenilor din UE să înceapă imediat să beneficieze de avantajele sale. Acest 
lucru reprezintă un semnal pozitiv pentru economia mondială, având potențialul de a stimula 
creșterea economică și de a crea locuri de muncă CETA este un acord modern și inovator, 
care reflectă angajamentul nostru de a promova schimburi comerciale libere și echitabile, 
bazate pe valori. El contribuie la modelarea globalizării și a regulilor care guvernează 
comerțul mondial. În plus,CETA subliniază fermul nostru angajament de a promova 
dezvoltarea durabilă și protejează capacitatea guvernelor noastre de a reglementa în interes 
public. Acest acord consolidează,de asemenea, într-o largă măsură, relațiile noastre cu 
Canada, un partener și un aliat strategic cu care avem legături istorice și culturale profunde." 



Page 8 of 14 

 

Printre efectele CETA pot fi enumerate: 

• eliminarea taxelor vamale la 98% dintre produsele (liniile tarifare) tranzacționate între 
UE și Canada; 

• cel mai bun acces acordat vreodată unor companii din afara Canadei la piața 
achizițiilor publice din această țară (la nivel federal, provincial și municipal); 

• avantaje în special pentru companiile mai mici, cel mai puțin în măsură să suporte 
costurile birocratice implicate de exportul către Canada; 

• noi oportunități pentru agricultorii și producătorii de alimente europeni, protejând 
totodată pe deplin sectoarele sensibile ale UE - 143 de „indicații geografice” din UE, 

ce vor beneficia de 
protecție în Canada; 

• posibilitatea oferita 
consumatorilor europeni de 
a alege dintr-o mai mare 
varietate de produse și 
servicii, care respectă 
standardele europene; 

• mai mare securitate juridică 
în domeniul economiei 
serviciilor, o mai mare 
mobilitate pentru angajații 
companiilor și un cadru 
care să permită 
recunoașterea reciprocă a 
calificărilor profesionale. 

Etape următoare 

CETA va fi implementat integral de îndată ce va fi ratificat de toate statele membre UE în 
conformitate cu cerințele constituționale ale fiecăruia. După ce va intra pe deplin în vigoare, 
actualul mecanism de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat (ISDS) va fi înlocuit cu un 
sistem jurisdicțional nou și ameliorat în materie de investiții, care va fi totodată transparent și 
nu se va baza pe instanțe ad-hoc. 

Context 

Contextul relației dintre UE și Canada este prevăzut în Acordul de parteneriat strategic, care 
permite o cooperare consolidată în domenii strategice de interes și responsabilitate comune, 
cum ar fi clima, securitatea și politica externă și de securitate. Acordul de parteneriat 
strategic a fost aplicat cu titlu provizoriu începând cu 1 aprilie 2017 și, alături de CETA, 
permite o aprofundare și mai mare a relațiilor dintre UE și Canada. 

Sursa: https://ec.europa.eu 

 
 

Consultări publice europene 
 

Consultare publică deschisă îmbunătățirea lanțului de aprovizionare cu alimente 

Va invităm să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 
16.11.2017, completând chestionarul de la adresa:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_ro  

 
 

Consultare publică în vederea revizuirii Directivei privind reutilizarea informațiilor din 
sectorul public (Directiva ISP) 

Va invităm să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 
12.12.2017, completând chestionarul de la adresa:  
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https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-
sector-information-psi-directive_ro   

 
 

Consultare publică privind documentul de călătorie provizoriu în format european 
(DCP UE) 

Va invităm să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 
05.12.2017, completând chestionarul de la adresa:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-
eu-etd_ro   

 
 
 
 
 

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe 
Network 

  

Calendar evenimente internaționale 

 
 

Data Eveniment 

4 October 2017 
Brokerage event at 24th General B&H fair ZEPS and 14th International 
metal fair ZEPS INTERMETAL- October 04. 2017. 
Brokerage Event - Zenica (Bosnia and Herzegovina) 

4 October 2017 Food Market Place 2017 
Brokerage Event - Vienna (Austria) 

5 October 2017 International Brokerage Event - Smarter Region 2017 
Brokerage Event - Ostrava (Czech Republic) 

5 October 2017 
Brokerage Event at the 7th International Congress of the Society for 
Vector Ecology (SOVE) 
Brokerage Event - Palma de Mallorca (Spain) 

5 October 2017 Tourism B2B at 50th International Fair of Tourism Novi Sad 
Brokerage Event - Novi Sad (Serbia) 

5 October 2017 Brokerage Event during Dronetech Fair  
Brokerage Event - Torun (Poland) 

5 October 2017 Baltic Business Dialog 
Brokerage Event - Schwerin (Germany) 

5 October 2017 Innovative youth and women's entrepreneurship 
Brokerage Event - Novi Sad (Serbia) 

5 October 2017 
IFIB (Italian forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy) 
matchmaking event 2017 
Brokerage Event - Rome (Italy) 

5 October 2017 Brokerage event at Global Food Forum 
Brokerage Event - Newmarket (United Kingdom) 

6 October 2017 KAVALAEXPO 2017 International Exhibition for SME's 
Fair/Exhibition - KAVALA (Greece) 

Prin intermediul rețelei Enterprise Europe sunt organizate numeroase 
manifestari cu scopul de a identifica noi parteneri de afaceri sau 
dezvoltare de proiecte de cercetare-inovare și transfer de tehnologii, cum 
ar fi misiuni economice sau evenimente de parteneriat (brokeraj). 
Daca sunteți interesat de unul din evenimentele de mai jos, vă rugăm să 
contactați Centrul Enterprise Europe Network Iasi 
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9 October 2017 
Matchmaking Event at the 30th International Electric Vehicle Symposium 
& Exhibition 
Brokerage Event - Stuttgart (Germany) 

9 October 2017 
B2B matchmaking events Contact-Contract 2017 during Engineering 
Fair 
Brokerage Event - Brno (Czech Republic) 

9 October 2017 R2B meetings within 10th international technology transfer conference  
Brokerage Event - Ljubljana (Slovenia) 

10 October 
2017 

Week of Health and Innovation Matchmaking - Odense, Denmark, 10-11 
October 2017 
Brokerage Event - Odense (Denmark) 

10 October 
2017 

Biotech Cluster and SME Mission 2017 
Company Mission - Tokyo (Japan) 

10 October 
2017 

Smart Mobility World - EEN B2B and EU Conference 
Brokerage Event - Torino (Italy) 

10 October 
2017 

Brokerage event at the European Biotech and Pharma Partnering 
Conference 2017 in Osaka, Japan 
Brokerage Event - Osaka (Japan) 

10 October 
2017 

Offshore Energy match 2017 
Brokerage Event - Amsterdam (Netherlands) 

10 October 
2017 

China: Strategies for IPR Protection and practical experience reports 
Conference/Seminar/Information Day - Munich (Germany) 

11 October 
2017 

Meet in Italy for Life Sciences 2017 - MIT4LS2017 
Brokerage Event - Turin (Italy) 

12 October 
2017 

Brokerage Event at Agri Innovation Summit 2017 (AIS 2017) 
Brokerage Event - Lisbon (Portugal) 

12 October 
2017 

BURTARIM 2017 Bursa Agriculture Fair 
Brokerage Event - Bursa (Turkey) 

12 October 
2017 

Third International Fire Retardant Conference on Fire-safe Textiles and 
Plastics  
Brokerage Event - Gent (Belgium) 

13 October 
2017 

Educational trip for Chinese tourism operators 
Company Mission - Palermo (Italy) 

17 October 
2017 

5th EU Brokerage Event on KETs in Horizon 2020 – Call 2018-2020 
Brokerage Event - Strasbourg (France) 

17 October 
2017 

Future Integrated Pest Management 3.0 Brokerage Event 
Brokerage Event - Riva del Garda (Italy) 

18 October 
2017 

ICT R&D Matchmaking in 2017 Korea Electronics Show 
Brokerage Event - Seoul (South Korea) 

18 October 
2017 

International Brokerage Event during A+A - Leading trade forum for 
safety, security and health at work 
Brokerage Event - Düsseldorf (Germany) 

18 October 
2017 

B2Match@Fakuma 2017 - The world of plastics processing  
Brokerage Event - Friedrichshafen (Germany) 

18 October 
2017 

AED DAYS 2017 - Clustering Aeronautics, Space and Defence 
Challenges and Opportunities B2B and Networking 
Brokerage Event - Lisboa (Portugal) 

19 October 
2017 

Seminar „Apparel and Textile Business: how to enter foreign markets“ 
Conference/Seminar/Information Day - Vilnius (Lithuania) 

19 October 
2017 

Multi-sectoral matchmaking event within the VII European Congress of 
SMEs 
Brokerage Event - Katowice (Poland) 

20 October 
2017 

Brokerage Event for the Fashion and Textile Industry BALTIC FASHION 
& TEXTILE 2017 
Brokerage Event - Vilnius (Lithuania) 
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20 October 
2017 

BBB matchmaking event at HOST 2017 
Brokerage Event - Milano (Italy) 

23 October 
2017 

Brookerage Event - Business Meeting of the Food and Beverage 
Industry 
Brokerage Event - Porto Alegre / Curitiba / Fortaleza (Brazil) 

24 October 
2017 

Space Tech Expo Europe B2B Matchmaking 2017 
Brokerage Event - Bremen (Germany) 

24 October 
2017 

Ville intelligente - Intelligentné mesto 
Brokerage Event - Bratislava (Slovakia) 

24 October 
2017 

Horizon 2020 Energy - Brokerage Event - Calls for Work Programme 
2018-2020 
Brokerage Event - BRUXELLES (Belgium) 

25 October 
2017 

Outgoing company mission of Lithuanian SMEs to Indagra 2017 trade 
fair 
Company Mission - Bucharest (Romania) 

25 October 
2017 

Brokerage event in International Trade Fair of Renewable Energy 
Exposition "RENEXPO 2017", Warsaw (Poland) 
Brokerage Event - Warsaw (Poland) 

25 October 
2017 

The 12nd EU-China Business & Technology Cooperation Fair (Chengdu) 
Brokerage Event - Chengdu (China) 

25 October 
2017 

Manufacturing Solutions Expo (MSE 2017) 
Fair/Exhibition - singapore (Singapore) 

26 October 
2017 

Agrobiotech Innovation Meeting (AgroFood, Biotech and Biomass) 
Brokerage Event - Ourense (Spain) 

26 October 
2017 

INDAGRA Brokerage Event 2017 
Brokerage Event - Bucharest (Romania) 

29 October 
2017 

The 12nd EU-China Business & Technology Cooperation Fair (Qingdao)  
Brokerage Event - Qingdao (China) 

31 October 
2017 

Visit of Lithuanian agricultural SMEs to AgroComplex 2017 trade fair 
Company Mission - Kyiv (Ukraine) 

 

Vezi calendarul complet: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents 
 

 
 
 

Oportunități de  Afaceri și de Inovare 
 

 

Prin intermediul bazei de date centralizate (POD - Partnering Opportunities Database),  
Rețeaua Enterprise Europe Network pune la dispoziția societăților comerciale, institutelor de 
cercetări, universităților și altor organizații profesionale și de afaceri diverse OFERTE / 
CERERI DE OFERTE din domeniul afacerilor sau inovării / tehnologiilor inovatoare, oferind 
posibilitatea de CĂUTARE ȘI IDENTIFICARE DE NOI PARTENERI.  

Companiile interesate să își promoveze oportunitățile de afaceri sau inovare, se pot 
adresa Centrului Enterprise Europe Iasi din cadrul Tehnopolis, care oferă în mod 
GRATUIT informații și sprijin.    
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OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  
 
BOSE20170828001 
Companie din Marea Britanie specializată în tehnologii solare fotovoltaice caută un 
parteneriat cu o terță parte care poate furniza și colabora pentru a studia materiale foto-
absorbante imprimabile. Exemplele includ materiale de tip nano-particule și nano cristale 
cuantice cum ar fi CIGS. Partenerilor li se solicită să furnizeze materiale fotovoltaice care 
urmează să fie utilizate în testarea și dezvoltarea de panouri solare flexibile, cu greutate 
mică și cu un preț scăzut. Compania oferă parteneriate în baza unui acord de servicii sau un 
acord de joint-venture. 
 
BOEE20160622001 
Producător din Estonia de turbine eoliene mici de 2, 10 şi 50 kW, pentru clienți privați și 
clienți comerciali, este interesată să identifice pentru produsele lor agenți locali care să se 
implice fie în procesul de vânzări ori să fie specializată în serviciile de instalații (inclusiv 
întreţinerea) sau ambele. Compania caută parteneri noi în baza unor acorduri comerciale 
sau de servicii de distribuție, precum și în baza unor acorduri de externalizare sau 
subcontractare. 
 
BRPL20170905001 
Companie poloneză activă în domeniul industriei de fabricare a produselor electrice (aparataj 
de comutare automat, tablouri de distribuție, etc.) este în căutarea unui partener din industria 
de prelucrare a metalelor, care poate produce carcase metalice pentru dulapuri, ce are 
capacitatea de a aproximativ 10.000 de carcase de metal pe an, în strictă conformitate cu 
desenele furnizate de către compania poloneză. Se are în vedere cooperarea în baza unui 
acord de fabricație. 
 
BRBA20170825001 
Companie din Bosnia și Herțegovina producătoare de mobilier tapițat pentru spații de locuit 
rezidențiale, este interesată să stabilească relații de afaceri cu furnizori de materii prime și 
piese pe baza unor acorduri de fabricație. 
 
BODE20170828001  
Companie germană cu sediul în Berlin a dezvoltat un robot/motor bazat pe inteligenta 
artificiala creat pentru a ajuta oamenii să se angajeze în conversații lingvistice naturale în 
viaţa de zi cu zi. Motorul / Robotul poate fi utilizat ca partener de comunicare sau poate veni 
în ajutorul copiilor care doresc să îşi îmbunătățească competenţele lingvistice de limbă 
engleză. Compania caută parteneri de distribuție în cadrul Uniunii Europene.  
 
BOTW20170724001 
Companie din Taiwan a dezvoltat un material textil medical care este fabricat din lyocell și 
oxid de zinc având proprietatea de a întări sistemul imunitar, preveni și vindeca bolile de 
piele cauzate de microorganisme. Acest produs a obținut diferite certificari, inclusiv în 
Germania și UE în octombrie 2016. Un test de laborator a demonstrat că produsul companiei 
își păstrează eficacitatea pînă la 500 de spălări. Compania caută parteneri noi în baza unor 
acorduri comerciale sau de servicii de distribuție, precum și pentru contract de fabricație. 
 
BOPL20170829002 
Companie poloneză specializată în producția și distribuția de produse medicale si suplimente 
alimentare caută caută agenți pentru a reprezenta marca pe piața europeană. Compania 
oferă, de asemenea, posibilitatea producerii de suplimente sub eticheta/brand de client și în 
conformitate cu specificațiile proprii, inclusiv design de ambalaj, propuneri de ingrediente și 
de înregistrare în conformitate cu legea țării clientului. Compania oferă un contract de 
producție. 
 
BOTN20161111001 
Companie tunisiană ce dezvoltă aplicații de securitate a sistemelor este în căutarea unor 
parteneri europeni pentru a stabili noi oportunități de afaceri în baza unui acord de servicii de 
distribuție. 
 
BOHU20170816001 
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Compania ungară producătoare de materiale textile nețesute de înaltă calitate pentru uz 
artistic și industrial caută intermediari comerciali în baza acordului de agenție comercială și a 
acordului de servicii de distribuție. 
Gama de produse include lână feltuită (pâslă) în diferite culori (la cerere) pentru utilizare în 
scopuri artisitice sau hobby, lână feltuită și amestec de lână și viscoză pentru uz industrial.  
 
BOIT20170622001 
Companie italiană care operează în domeniul automatizării și producerii de sisteme de 
congelare industriale caută distribuitori care operează în industria alimentară și au 
posibilitatea de manipula a produse proaspete (de exemplu, abator) pentru a stabili 
parteneriate în baza unui acord de servicii de distribuție.  

 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE  
 
TRDE20170911001 
O mare companie chimică germană cu renume mondial în producția de produse chimice 
speciale caută noi tehnologii catalitice robuste pentru oxidarea concentrațiilor scăzute de 
metan, în condiții diferite. Provocarea centrală este de a proiecta catalizatori foarte activi la 
temperaturi mai mici, accesibil cu o bună rezistență la otravă. Parteneriatele luate în 
considerare sunt joint venture, acordarea de licențe sau acorduri de cooperare în domeniul 
cercetării. 
 
TRUK20170823001  
Un grup de cercetători ai unei universităţi din Marea Britanie caută parteneri comerciali şi din 
domeniul academic, cu expertiză și experiență în AquaPonie, agricultura urbană sau pereți 
vii pentru a co-dezvolta un nou sistem care utilizează sisteme acvafonic și poate produce 
pereți verticali vii. Ei caută parteneri care detin tehnologie sau au potential pentru cercetare 
ştiinţifică pentru a co-dezvolta inovația ori pentru a se asocia programului de finanțare din 
cadrul H2020, printr-o cooperare tehnică sau prin intermediul unui acord de cooperare în 
domeniul cercetării.  
 
TOJP20170904001 
Un producător japonez ce dezvoltă sisteme de maşini de debavurat si montat cu pilot 
automat caută parteneri europeni în baza unui acord de licență sau de agenție comercială cu 
asistență tehnică. 
 
TOES20170911002  
O universitate din Spania a dezvoltat o aplicație online pentru evaluarea datelor raportate 
către EPRTR. Universitatea caută o companie din domeniul protecției mediului pentru a 
încheia un acord de licență.  
   
TOKR20170904001  
O companie Koreiana specializată în material de construcție inovative a dezvoltat o 
tehnologie care stabilește cu precizie nivelul fundațiilor structurilor de construcții. Compania 
caută un partener European pentru a încheia un acord de licență sau un acord comercial cu 
asistentă tehnică.  
   
TOES20170731002  
Un centru spaniol de cercetare ICT oferă un sisteme de inspecție bazat pe vedere artificială 
care poate fi ușor integrat în procesele de producție pentru controlul calității (testare 
volumetrică și metrologica). Compania caută un partener pentru a încheia un acord de 
licență sau un acord de producție  
   
TODE20170529001  
Un IMM din Germania specializat în dezvoltarea și producția de dispozitive wireless oferă 
soluții hardware și software, de la  sisteme de urmărire a vehiculelor prin GPS până la 
sisteme de supraveghere a masinilor la distanță. Compania este interesată de parteneri 
pentru un acord comercial cu asistentă tehnică sau pentru un acord de cooperare tehnică.  
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Consortiul “ERBSN”  

Eastern Romanian Business Support Network 

www.enterprise-europe-erbsn.ro  
 

Membri: 

• Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta  - coordonator  
www.ccina.ro  

• Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati 

www.cciagl.ro  

• Camera de Comert si Industrie Bacau  

www.cciabc.ro  

• Tehnopolis S.R.L. Iasi 
www.tehnopol-is.ro   

• Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est 
www.adrnordest.ro  

• IPA S.A. Sucursala Galati  

www.ipa.ro  
 

 

 

 

 

 

 

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

si nu reflecta in mod necesar politicile Comisiei Europene. 

 

  
 


