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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.                                         

Urmând sloganul “sprijin pentru IMM-urile ambiţioase dornice să inoveze şi să se 
dezvolte internaţional”, Centrul Enterprise Europe Network din cadrul C.C.I.N.A. 
Constanţa oferă o gamă largă de servicii gratuite pentru clienţi din judeţele Constanţa, 
Tulcea, Brăila şi Buzău: 
 

 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)  

Cuprins: 

- Despre Enterprise Europe Network  

- Informaţii Europene 

- Calendar evenimente în Reţeaua Enterprise 
Europe 

- Oportunităţi de afaceri și inovare                     

http://een.ec.europa.eu/
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 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 

 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.ccina.ro/centre/enterprise-europe-constanta şi 
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro 

Informații europene 
Comisia sprijină start-up-urile din Europa 

 
Inițiativa Comisiei privind înființarea și extinderea întreprinderilor are ca scop să ofere 
numeroșilor întreprinzători din Europa oportunitatea de a deveni întreprinderi de elită la nivel 
mondial. Inițiativa reunește toate posibilitățile pe care UE le oferă deja, cu un nou accent 
asupra investițiilor cu capital de risc, asupra legislației în materie de insolvență și asupra 
fiscalității. 
Europa nu duce lipsă de idei inovatoare și nici de spirit antreprenorial. Totuși, multe firme noi 
nu reușesc să treacă de perioada critică din primii ani sau își încearcă norocul într-o țară 
terță în loc să profite de clienții potențiali reprezentați de cei 500 de milioane de cetățeni ai 
UE. Comisia Europeană este hotărâtă să schimbe acest lucru și să ajute start-up-urile să-și 
valorifice întregul potențial în materie de inovare și de creare de locuri de muncă. 
Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locurile de muncă, creștere, investiții și 
competitivitate, a declarat: „Start-up-urile locale de astăzi ar putea deveni poveștile de 
succes mondial de mâine. Pentru că dorim să le ajutăm să rămână și să se dezvolte în 
Europa, le vom ajuta să se orienteze printre reglementările percepute adesea ca obstacole, 
pentru a beneficia pe deplin de piața unică, le vom oferi posibilitatea de a beneficia de o a 
doua șansă, fără a fi stigmatizate dacă nu reușesc din prima încercare și vom îmbunătăți 
accesul la finanțare prin stimularea investițiilor private cu capital de risc.” 
Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a 
declarat: „În prezent, start-up-urile nu profită pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică. 
Înființarea și extinderea unei întreprinderi în Europa trebuie să devină mai simple. Europa 
trebuie să devină prima alegere pentru întreprinzători atunci când doresc să-și concretizeze 
ideile de afaceri în întreprinderi de succes. Acest lucru va stimula crearea de noi locuri de 
muncă, inovarea și competitivitatea în Europa.”  
Inițiativa reunește o serie de măsuri noi și existente în scopul creării unui cadru mai coerent, 
pentru a permite start-up-urilor să se dezvolte și să-și desfășoare activitatea în întreaga 
Europă, în special: 

 Îmbunătățirea accesului la finanțare: Comisia și Grupul BEI lansează un fond de 
fonduri paneuropean de capital de risc. UE va oferi investițiile esențiale, în valoare de până 
la 400 de milioane EUR, iar administratorul (administratorii) de fonduri trebuie să strângă cel 
puțin triplul acestei sume din surse private, generând astfel un fond de capital de risc în 
valoare de minimum 1,6 miliarde EUR. Acest fond va fi gestionat de unul sau mai mulți 
administratori de fonduri competenți și experimentați, pentru a garanta o abordare conformă 
cu realitățile pieței. El vine în completarea instrumentelor de finanțare existente ale UE, 
precum Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), Programul european pentru 
competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) și Orizont 2020, programul UE de 
finanțare a cercetării și inovării. 

 A doua șansă pentru întreprinzători: Comisia a prezentat o propunere legislativă 
privind legislația în materie de insolvență. Aceasta va permite restructurarea din timp a 
întreprinderilor care se confruntă cu dificultăți financiare, pentru a preveni falimentul și a evita 
concedierea personalului. De asemenea, propunerea respectivă va permite întreprinzătorilor 
cinstiți să beneficieze de o a doua șansă, fără a fi penalizați pentru eșecurile lor anterioare în 
afaceri, întrucât vor fi scutiți de toate datoriile după o perioadă maximă de 3 ani. 

 Declarații fiscale mai simple: Comisia lucrează, de asemenea, la o serie de 
simplificări în materie de fiscalitate, inclusiv recenta propunere privind o bază fiscală 
consolidată comună a societăților (CCCTB), care oferă sprijin întreprinderilor mici și 
inovatoare care doresc să își extindă activitățile la nivel transfrontalier. Printre alte inițiative 
se numără planurile de simplificare a sistemului UE privind TVA și extinderea orientărilor 

http://www.ccina.ro/centre/enterprise-europe-constanta
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-081116
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-081116
http://www.eib.org/efsi/http:/www.eib.org/efsi/
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_ro
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
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viitoare cu privire la cele mai bune practici privind regimurile fiscale din statele membre 
pentru capitalul de risc. 
Inițiativa pune, de asemenea, accentul pe necesitatea de a ajuta aceste întreprinderi să se 
orienteze printre cerințele în materie de reglementare, pe îmbunătățirea sprijinului 
pentru inovare prin reformarea programului Orizont 2020 și pe promovarea 
unor ecosisteme în care start-up-urile să poată intra în legătură cu parteneri potențiali, 
precum investitori, parteneri de afaceri, universități și centre de cercetare. Modificările aduse 
programului Orizont 2020 vor pregăti terenul pentru crearea unui consiliu european al 
inovării și includ cerința de a utiliza 1,6 miliarde EUR în perioada 2018-2020 pentru a furniza 
un sprijin de jos în sus pentru proiectele de inovare revoluționare realizate de start-up-uri cu 
potențial de creștere. Rețeaua Startup Europe va fi consolidată pentru a conecta grupurile și 
ecosistemele din întreaga Europă. În 2017, Comisia va prezenta propuneri privind un portal 
digital unic, care să faciliteze accesul online la informații privind piața unică, la proceduri, la 
asistență și la consultanță pentru cetățeni și întreprinderi. Rețeaua întreprinderilor 
europene (EEN) oferă servicii de consultanță specifice pentru start-up-uri - prin intermediul 
consultanților în domeniul extinderii întreprinderilor - inclusiv cu privire la oportunitățile de 
finanțare, la crearea de parteneriate și la modalitățile de participare la achizițiile publice 
transfrontaliere. Comisia va adopta un set de măsuri menite să sprijine utilizarea drepturilor 
de proprietate intelectuală de către IMM-uri și va acționa în vederea facilitării accesului 
start-up-urilor la piața europeană a achizițiilor publice în valoare de 2 mii de miliarde EUR. 
Sursa:CE 

Dezvoltare durabilă: UE își stabilește prioritățile 
 
Comisia Europeană a prezentat o abordare strategică pentru realizarea dezvoltării durabile 
în Europa și în întreaga lume. 
Într-o primă Comunicare privind pașii următori pentru un viitor durabil al Europei, 
Comisia explică modul în care cele 10 priorități politice ale sale contribuie la punerea în 
aplicare a Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă și modul în care UE își va atinge 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) în viitor. O a doua Comunicare privind un 
nou Consens european privind dezvoltarea propune, pentru UE și statele sale membre, o 
viziune comună și un cadru pentru dezvoltarea cooperării aliniate la Agenda 2030. O a 
treia Comunicare privind un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, Zona Caraibilor și 
Pacific (ACP) propune elemente constitutive pentru o etapă nouă, durabilă, a relațiilor UE-
ACP după expirarea Acordului de parteneriat de la Cotonou în 2020. 
UE a făcut din dezvoltarea durabilă o marcă europeană. Uniunea pornește de pe o poziție 
solidă și are în urmă un istoric semnificativ, un nivel ridicat de dezvoltare economică și de 
coeziune socială, societăți democratice și un angajament în direcția dezvoltării durabile, 
puternic ancorat în tratatele europene. Cu toate acestea, pentru a se asigura viitorul, trebuie 
să fie făcute acum alegerile politice corecte. 
Principalele elemente din noua abordare strategică a Comisiei, prezentată astăzi, sunt: 
Pașii următori pentru un viitor durabil al Europei 

 Răspunsul UE la Agenda 2030 va include două direcții de lucru: prima este 
integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în prioritățile 
actuale ale Comisiei; cea de a doua este lansarea reflecției privind dezvoltarea în continuare 
a viziunii noastre pe termen mai lung și privind focalizarea politicilor sectoriale după 2020. 

 Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune, inclusiv instrumentele pentru 
o mai bună legiferare, pentru a se asigura că atât politicile existente, cât și cele noi, vor lua în 
considerare cei trei piloni ai dezvoltării durabile: social, de mediu și economic. 

 În vederea creării unui spațiu dinamic care să reunească diferitele părți interesate din 
sectorul public și din cel privat, Comisia va lansa o platformă multipartită al cărei rol va fi de a 
monitoriza și de a împărtăși cele mai bune practici cu privire la punerea în aplicare a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate sectoarele. 

 Începând din 2017, Comisia va prezenta periodic rapoarte cu privire la progresele 
înregistrate de UE în direcția punerii în aplicare a Agendei 2030 și va lansa activități de 
reflecție privind dezvoltarea în continuare a unei viziuni pe termen mai lung cu o perspectivă 
pentru perioada post-2020. 
Un nou Consens european privind dezvoltarea 

 Propunerea pentru un nou Consens european privind dezvoltarea reflectă o 
schimbare de paradigmă în domeniul cooperării pentru dezvoltare în contextul Agendei 
2030, drept răspuns la provocările mai complexe și interconectate cu care se confruntă 
lumea în prezent. 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
http://startupeuropeclub.eu/about-us/
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
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 Propunerea avansează o viziune comună și un cadru de acțiune pentru toate 
instituțiile europene și toate statele membre, cu un accent special pe forțele motrice ale 
dezvoltării, cum ar fi egalitatea de șanse între femei și bărbați, tineretul, energia din surse 
durabile și politicile climatice, investițiile, migrația și mobilitatea. 

 Obiectivul urmărit este creșterea credibilității, eficacității și impactului politicii de 
dezvoltare a UE pe baza unei analize comune, a unor strategii comune, a programării 
comune și a unei raportări îmbunătățite. 

 Noul Consens ar trebui să reprezinte cadrul pentru toate activitățile UE și ale statelor 
membre în domeniul politicii de dezvoltare. Un exemplu privind o astfel de abordare îl 
reprezintă propunerea de Plan european de acțiune externă care va utiliza asistența oficială 
pentru dezvoltare în scopul de a mobiliza finanțare din alte surse, astfel încât să se genereze 
o creștere economică durabilă în beneficiul celor mai săraci. 
Către un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific după 2020 

 Un nou parteneriat ar trebui să contribuie la construirea, la frontierele noastre și 
dincolo de acestea, a unor state și societăți pașnice, stabile, bine guvernate, prospere și 
reziliente, precum și la atingerea obiectivului nostru legat de o ordine multilaterală bazată pe 
norme care să răspundă provocărilor globale. 

 Obiectivul vizat este convenirea unui acord-cadru cu țările partenere ACP care să se 
articuleze cu parteneriatele regionale specifice cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific, 
care să abordeze atât oportunitățile de care beneficiază acestea, cât și provocările regionale 
specifice cu care se confruntă. 
Context 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de comunitatea internațională în 
septembrie 2015, reprezintă un nou proiect ambițios care răspunde tendințelor și provocărilor 
globale. În centrul Agendei 2030 se află cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și 
țintele aferente, care se desfășoară până în 2030. Pe lângă celelalte summituri și conferințe 
internaționale desfășurate în 2015 la Addis Abeba și Paris, comunitatea internațională pune 
la dispoziția tuturor țărilor un cadru nou și ambițios în care să fie abordate în colaborare 
provocările comune. Pentru prima dată, obiectivele de dezvoltare durabilă sunt universal 
aplicabile tuturor țărilor, iar UE se angajează să fie lider în punerea în aplicare a acestora. 
Începând din 2000, Acordul de parteneriat de la Cotonou a fost cadrul relațiilor UE cu 78 de 
țări din Africa, Zona Caraibilor și Pacific (ACP). Relațiile se concentrează pe eradicarea 
sărăciei, dezvoltarea durabilă și integrarea treptată a țărilor ACP în economia mondială. 
Aceste relații urmăresc să intensifice pacea și securitatea și să consolideze mediul politic 
democratic. Acordul este reexaminat la fiecare cinci ani, iar propunerea adoptată i este un 
pas înainte în pregătirea negocierilor pentru un nou parteneriat în perioada post-2020. 
Sursa:CE 

 
Comisia propune o nouă abordare privind insolvența întreprinderilor în Europa: 
promovarea restructurării timpurii în vederea sprijinirii creșterii economice și a 

protejării locurilor de muncă 
 
Comisia Europeană a prezentat, pentru prima dată, un set de norme europene privind 
insolvența întreprinderilor. 
Sistemele funcționale în materie de insolvență și de restructurare sunt esențiale pentru 
sprijinirea creșterii economice și crearea de locuri de muncă. Această inițiativă va oferi 
întreprinderilor care se confruntă cu dificultăți financiare mai multe oportunități pentru a-și 
restructura din timp activitatea, în scopul de a preveni falimentul și a evita disponibilizarea 
personalului angajat. Inițiativa va garanta că antreprenorii beneficiază de o a doua șansă de 
a face afaceri după un faliment. De asemenea, va avea drept rezultat proceduri de 
insolvență mai eficace și mai eficiente pe întreg teritoriul UE. 
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Dorim să ajutăm întreprinderile să se 
restructureze din timp, astfel încât locurile de muncă să poată fi salvate, iar valoarea să 
poată fi păstrată. Dorim, de asemenea, să sprijinim antreprenorii care eșuează să își revină 
mai rapid, să depășească momentul dificil și să încerce din nou, într-un mod mai înțelept.” 
Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Anual, 
200 000 de firme din UE intră în faliment, fapt ce are drept rezultat pierderea a 1,7 milioane 
de locuri de muncă. Acest lucru ar putea fi de multe ori evitat dacă am avea proceduri mai 
eficiente în materie de insolvență și restructurare. Este vremea să se ofere antreprenorilor o 
a doua șansă de a reîncepe o afacere prin descărcarea integrală de datorii în termen de cel 
mult trei ani.” 
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Această inițiativă este un rezultat major al Planului de acțiune privind uniunea piețelor de 
capital și al Strategiei privind piața unică și va contribui la înlăturarea unor bariere importante 
din calea dezvoltării piețelor de capital din UE, oferind securitate juridică investitorilor 
transfrontalieri și societăților comerciale care desfășoară activități pe teritoriul UE. Noile 
norme vor contribui la atragerea investitorilor, la crearea și menținerea locurilor de muncă și 
vor ajuta economiile să absoarbă șocurile economice. În prezent, prea multe societăți 
comerciale viabile care se confruntă cu dificultăți financiare sunt îndreptate către lichidare în 
locul unei restructurări timpurii, iar numărul întreprinzătorilor cărora li se oferă o a doua 
șansă este prea redus. 
Propunerea reprezintă o veste bună și pentru stabilitatea financiară. Procedurile de 
restructurare eficientă vor preveni intrarea întreprinderilor în incapacitatea de a-și achita 
creditele la bănci și vor contribui la abordarea problemei nivelurilor ridicate de credite 
neperformante în unele părți ale sectorului bancar din UE. Acest lucru va permite băncilor să 
acorde mai multe împrumuturi consumatorilor și întreprinderilor. 
Propunerea de directivă se axează pe trei elemente esențiale: 

 principii comune privind utilizarea unor cadre de restructurare timpurie, care vor 
ajuta întreprinderile să își continue activitatea și să mențină locurile de muncă; 

 norme pentru a permite antreprenorilor să beneficieze de o a doua șansă, întrucât 
aceștia vor fi descărcați integral de datorii după o perioadă de cel mult 3 ani. În 
prezent, jumătate dintre europeni afirmă că nu ar demara o afacere de teama 
eșecului; 

 măsuri specifice pentru statele membre în vederea sporirii eficienței procedurilor 
de insolvență, de restructurare și de descărcare de datorii. Acest lucru va reduce 
durata și costurile excesive ale procedurilor din multe state membre, care au drept 
rezultat insecuritate juridică pentru creditori și investitori și rate scăzute de recuperare 
a datoriilor neplătite. 

 Noile norme vor urmări următoarele principii de bază pentru a asigura coerența și 
eficiența în întreaga UE a cadrelor de insolvență și de restructurare: 

 societățile comerciale care se confruntă cu dificultăți financiare, în special IMM-urile, 
vor avea acces la instrumente de avertizare timpurie pentru a detecta o deteriorare a 
situației economice și a asigura restructurarea într-un stadiu timpuriu; 

 cadrele flexibile și preventive de restructurare vor simplifica procedurile judiciare 
lungi, complexe și costisitoare. În cazul în care este necesar, instanțele naționale 
trebuie să se implice pentru a proteja interesele părților interesate; 

 debitorul va beneficia de o perioadă limitată, de maximum patru luni, în care este 
protejat împotriva cererilor de executare silită, fapt care ar facilita negocierile și ar 
permite o restructurare reușită; 

 creditorii minoritari și acționarii care au opinii divergente nu vor putea să blocheze 
planurile de restructurare, însă interesele lor legitime vor fi protejate; 

 vor fi protejate în mod specific noile finanțări, fapt care va spori șansele de 
restructurare cu succes; 

 grație unor proceduri de restructurare preventive, lucrătorii vor beneficia de o 
protecție completă asigurată prin dreptul muncii, în conformitate cu legislația 
existentă a UE; 

 formarea, specializarea practicienilor și a instanțelor și utilizarea tehnologiei (de 
exemplu, posibilitatea de a depune cererile și de a adresa notificări creditorilor pe 
cale electronică) vor îmbunătăți eficiența și vor reduce durata procedurilor de 
insolvență, de restructurare și de oferire a unei a doua șanse.  

Context 
Regulamentul privind procedurile de insolvență din 2015 se concentrează pe soluționarea 
conflictelor de competență și de legi în procedurile transfrontaliere de insolvență și asigură 
recunoașterea la nivelul UE a hotărârilor în materie de insolvență. Acesta nu armonizează 
aspectele de fond ale legislațiilor în materie de insolvență din statele membre. 
În acest context, Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital din 2015 a anunțat o 
inițiativă legislativă privind insolvența întreprinderilor, care include restructurarea timpurie și 
„a doua șansă”. Această inițiativă este menită să abordeze cele mai importante obstacole 
care stau în calea liberei circulații a capitalurilor și se bazează pe sisteme naționale care 
funcționează bine. Strategia privind piața unică a anunțat sprijinirea antreprenorilor prin 
intermediul unor acte legislative care să creeze un mediu de reglementare în care eșecul în 
afaceri poate fi gestionat fără ca antreprenorii să fie descurajați să se relanseze cu noi idei. 
Potrivit „Raportului celor cinci președinți” din iunie 2015 privind „Finalizarea Uniunii 
economice și monetare a Europei”, legislația în materie de insolvență constituie unul dintre 

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_en
https://ec.europa.eu/priorities/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
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cele mai importante blocaje care împiedică integrarea piețelor de capital în zona euro și în 
afara acesteia.  
Sursa:CE 
 
Comisia a publicat rezultatele consultării publice care a urmărit examinarea efectului 

cumulativ al noilor norme privind sectorul financiar instituite în urma crizei 
 
Părțile interesate au transmis sute de răspunsuri, care au confirmat că acest cadru general 
funcționează bine și susține stabilitatea financiară, îmbunătățirea transparenței și protecția 
investitorilor și a consumatorilor. Rezultatele cererii de contribuții vor contribui la 
consolidarea cadrului, pentru a sprijini creșterea și a îmbunătăți funcționarea legislației. 
Contribuțiile primite au susținut ideea anumitor reforme-cheie care să îmbunătățească 
accesul la finanțare pentru IMM-uri și proiectele de investiții. 
În urma crizei financiare, UE a întreprins o reexaminare a tuturor normelor sale privind 
serviciile financiare, adoptând 40 de acte legislative începând din 2009. Aceste reforme au 
stabilizat piețele, au contribuit la o mai bună capitalizare a băncilor, au restabilit încrederea și 
au făcut ca sistemul financiar din UE să devină mai puternic și mai rezilient. În același timp, 
este important să se verifice dacă noile norme funcționează conform așteptărilor, iar, în caz 
contrar, să se dispună de încrederea necesară pentru a propune modificarea lor. În cererea 
sa de contribuții, Comisia Europeană a evaluat interacțiunea dintre diferitele norme și 
impactul economic combinat al acestora și a abordat consecințele nedorite, inconsecvențele 
și lacunele cadrului de reglementare. 
Comunicarea actuală este însoțită de un raport separat referitor la Regulamentul privind 
infrastructura pieței europene (EMIR), care analizează modul în care ar trebui îmbunătățite 
normele privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele 
centrale de tranzacții. 
Pe baza unor evaluări și analize aprofundate ale tuturor răspunsurilor primite la cererea de 
contribuții, precum și a discuțiilor din cadrul audierii publice desfășurate la Bruxelles în mai 
2016, Comisia a concluzionat că, în ansamblu, cadrul de reglementare a serviciilor financiare 
din UE nu trebuie schimbat. Se propun însă acțiuni subsecvente specifice în următoarele 
patru domenii pentru a îmbunătăți acest cadru: 

 Eliminarea reglementărilor care constrâng în mod inutil finanțarea economiei. 
În unele cazuri, aceleași obiective prudențiale pot fi atinse într-un mod mai favorabil creșterii. 
De exemplu, în timp ce pachetul CRR2 adoptat astăzi va reduce riscurile din sectorul bancar, 
Comisia propune ca normele să fie puse în aplicare într-un mod care să asigure capacitatea 
băncilor de a finanța IMM-urile și alte segmente ale economiei. Pachetul permite ca 
activitățile de finanțare a comerțului și piețele de instrumente financiare derivate din UE să 
funcționeze adecvat, ajutând utilizatorii finali să gestioneze riscurile la care sunt expuși. 
Comisia va revizui, de asemenea, tratamentul prudențial al infrastructurii și al altor investiții 
pe termen lung realizate de societățile de asigurare.   

 Îmbunătățirea proporționalității normelor. Îmbunătățirea proporționalității normelor 
va contribui la promovarea concurenței și va spori reziliența sistemului financiar, menținând 
diversitatea și dinamismul acestuia. Propunerile prezentate astăzi de Comisie au obiectivul 
de a simplifica sarcinile de raportare pentru băncile mici și cele necomplexe și de a revizui 
cerințele de compensare și de marjă prevăzute de EMIR pentru societățile nefinanciare, 
fondurile de pensii și micile instituții financiare (a se vedea mai jos). Comisia va analiza, de 
asemenea, modalități menite să consolideze proporționalitatea normelor, fără a compromite 
obiectivele prudențiale în alte domenii precum asigurările și gestionarea activelor. 

 Reducerea sarcinilor de reglementare nejustificate. Normele ar trebui să își atingă 
obiectivele la costuri minime pentru întreprinderi și, în cele din urmă, pentru utilizatorii finali și 
pentru economie, în ansamblu. Printre alte măsuri, Comisia se angajează să reducă 
suprapunerile și cerințele de raportare excesive și să realizeze în timp util o analiză 
cuprinzătoare a modalităților de a simplifica sarcinile și de a raționaliza procedura de 
raportare, fără a compromite obiectivele în materie de reglementare. 

 Norme mai coerente și mai orientate spre viitor. Cererea de contribuții a evidențiat 
o serie de interacțiuni nedorite și incoerențe între diferitele norme. Un exemplu în acest sens 
este interacțiunea dintre indicatorul efectului de levier al băncilor și obligația de compensare 
prevăzută de EMIR, care ar putea compromite obiectivul nostru de a promova reducerea 
riscurilor prin compensarea centrală, iar propunerea de azi privind CRR2 abordează această 
problemă. Ca parte a eforturilor de eliminare a lacunelor care persistă în ceea ce privește 
cadrul de reglementare, Comisia va adopta în scurt timp o propunere privind redresarea și 
rezoluția contrapărților centrale (CPC). Pentru a consolida protecția investitorilor și a 
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consumatorilor, Comisia va publica în 2017 un plan de acțiune care va prevedea măsuri 
pentru aprofundarea pieței unice a serviciilor financiare cu amănuntul. 
Acțiunile subsecvente detaliate sunt stabilite în Comunicarea Comisiei și în Documentul de 
lucru însoțitor al serviciilor Comisiei prezentate astăzi de Comisie. Comisia va monitoriza 
progresele înregistrate în punerea în aplicare a angajamentelor politice și va publica, înainte 
de sfârșitul anului 2017, constatările sale, precum și etapele următoare. Cererea de 
contribuții nu ar trebui considerată o inițiativă izolată. Comisia va continua să aplice riguros 
principiile privind o mai bună reglementare atunci când elaborează propuneri legislative, prin 
evaluarea impactului acestora, reducerea la minimum a costurilor de conformare și 
asigurarea proporționalității. 
Sursa:CE 
 

Consultări publice europene 

Comisia solicită opinii cu privire la viitoarele norme pentru descurajarea promotorilor 
de mecanisme de planificare fiscală agresivă 

Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a colecta sugestii privind calea de 
urmat pentru acțiunea UE în ceea ce privește consultanții și intermediarii care facilitează 
evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale. 
Dezvăluiri recente au subliniat faptul că anumiți intermediari, cum ar fi consultanții fiscali, i-au 
ajutat pe clienții lor să își transfere profiturile în alte țări pentru a evita plata taxelor.  
Deși unele operațiuni complexe și crearea de societăți offshore pot fi perfect justificate, este 
de asemenea clar că alte activități pot fi mai puțin legitime și, în unele cazuri, ilegale. 
Așa cum se indică în recenta comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a 
transparenței și de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, 
Comisia dorește să clarifice în mai mare măsură activitățile consultanților fiscali. Ea dorește, 
de asemenea, să reflecteze asupra modului în care pot fi instituite măsuri eficace de 
descurajare a promotorilor și a facilitatorilor de mecanisme de planificare fiscală agresivă, 
precum și a utilizatorilor acestor mecanisme.  

În special, Comisia dorește să colecteze opinii cu privire la modul în care ar putea fi pus în 
aplicare un sistem de divulgare obligatorie pentru consultanții fiscali. Aceste norme i-ar 
obliga pe intermediari să furnizeze rapid informații cu privire la mecanismele care ar putea fi 
considerate drept o formă de planificare agresivă sau abuzivă în scopuri fiscale și ar reflecta 
obiectivele orientărilor neobligatorii ale OCDE (acțiunea 12 a proiectului privind BEPS) 
referitoare la divulgarea strategiilor de planificare fiscală agresivă. Această consultare 
publică va permite să se determine dacă este oportun să se introducă norme obligatorii la 
nivelul UE și, în caz afirmativ, care ar fi instrumentul juridic cel mai adecvat.  

Consultarea publică este deschisă până la 16 februarie 2017. 

Context 

Numeroase întreprinderi și persoane fizice fac apel la intermediari pentru a concepe structuri 
financiare care să le permită să evite plata impozitelor pe care le datorează. 

Acești intermediari pot fi consultanți, avocați, consilieri financiari și de investiții, contabili, 
instituții financiare, intermediari de asigurări și agenți care înființează întreprinderi („prestatori 
de servicii pentru trusturi și societăți”). Mecanismele elaborate de acești intermediari pot 
conduce, adesea, la o pierdere de venituri fiscale pentru vistieria statului. 

Parlamentul European a solicitat adoptarea unor măsuri mai stricte împotriva intermediarilor 
care participă la mecanisme de planificare fiscală agresivă. Consiliul a invitat, de asemenea, 
Comisia „să analizeze posibilitatea unor inițiative legislative pe marginea normelor privind 
informarea obligatorie, inspirate din acțiunea 12 a proiectului OCDE privind BEPS, în 
vederea introducerii unor măsuri disuasive mai eficace vizând intermediarii care contribuie la 
metode de evaziune fiscală sau de evitare a obligațiilor fiscale”. 

Această consultare va colecta opinii cu privire la necesitatea unei acțiuni a UE în vederea 
introducerii unor măsuri mai eficace de descurajare a consultanților fiscali implicați în 
operațiuni care facilitează evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale, precum și cu 
privire la modul în care aceste norme ar trebui concepute. 

Informații suplimentare si formularul online: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/intermediariestaxplanning 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2354_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2354_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-tax-treaty-abuse/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-tax-treaty-abuse/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/intermediariestaxplanning
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Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe 
Network 

 Calendar evenimente internaționale 

 
 

17 Ianuarie 2017 
Crop productions B2B meetings at VIBE, Vegepolys International 
Business Event 
Brokerage Event - Angers (France) 

18 Ianuarie 2017 
Matchmaking and company mission Infratech Rotterdam 
Brokerage Event - Rotterdam (Netherlands) 

19 Ianuarie 2017 
FUTEX 2017 
Brokerage Event - Marcq-en-Baroeul (France) 

19 Ianuarie 2017 
H2020 European Health Brokerage Event – Zagreb 2017 
Brokerage Event - Zagreb (Croatia) 

19 Ianuarie 2017 
Climatic Reliability of Electronics Annual Conference, hosted by the 
Danish Technical University 
Brokerage Event - Kongens Lyngby (Denmark) 

22 Ianuarie 2017 
EU FashionMatch 6.0 @ Modefabriek in Amsterdam 
Brokerage Event - Amsterdam (Netherlands) 

25 Ianuarie 2017 
Thinkup Culture! Brokerage Event 2017  
Brokerage Event - Palma de Mallorca (Spain) 

25 Ianuarie 2017 
OSCE Chairmanship Business Conference 2017 - Conference and 
b2b Brokerage Event 
Brokerage Event - Vienna (Austria) 

26 Ianuarie 2017 
WaterMatch 17 
Brokerage Event - Leeuwarden (Netherlands) 

27 Ianuarie 2017 
Business speed dating Bavaria-Tyrol for innovative companies of 
main and ancillary construction trades.  
Brokerage Event - Innsbruck (Austria) 

31 Ianuarie 2017 
Euromaritime & Eurowaterways Business Meetings January 31st - 
Feb 2nd 2017 - Paris 
Brokerage Event - Paris (France) 

3 Februarie 2017 
International B2B Meetings Slovenia & Winter Games 2017 
Brokerage Event - Kranjska Gora (Slovenia) 

9 Februarie 2017 
Rev3Days International Bookerage Event - Lille - 9 & 10 February 
2017 
Brokerage Event - Lille (France) 

16 Februarie 2017 
Matchmaking Event at BIOFACH/Vivaness 2017 
Brokerage Event - Nuremberg (Germany) 

8 Martie 2017 
Ecobuild Matchmaking 2017 
Brokerage Event - London (United Kingdom) 

 

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

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 Constanta 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/17188ae7-60a3-4f13-b800-60844a6d831c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/17188ae7-60a3-4f13-b800-60844a6d831c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/209cd16c-019e-4910-9983-ea05e158d8d2
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/4ab86bbd-2041-4e7f-8325-5afe0e3e7df4
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/783adcff-7a2a-4d84-bd7f-1fecc14e469a
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/31a47f3a-d5b1-4fe1-9545-b00faabfc2b3
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/31a47f3a-d5b1-4fe1-9545-b00faabfc2b3
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/ac7853d0-ca42-4c37-a9d0-1d3f4da0b7de
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/373c5010-fbc3-4044-be23-02ae73c87a6f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/92c0fc7a-f00c-42e8-8bf7-57422e0b06c7
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/92c0fc7a-f00c-42e8-8bf7-57422e0b06c7
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/7a6da2ae-7340-42dc-b463-75414c95484c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d42d3df8-62b0-497e-a3b8-f6ace5680fbf
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d42d3df8-62b0-497e-a3b8-f6ace5680fbf
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/cc3e4044-21b5-4e49-938d-4b58f73ebe11
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/cc3e4044-21b5-4e49-938d-4b58f73ebe11
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/de68e917-b7be-41d3-be82-9af65149b1d9
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/182c3fb2-e7d8-4936-870f-d0821b5bf7bb
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/182c3fb2-e7d8-4936-870f-d0821b5bf7bb
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2ace119d-5b2f-428e-b9f2-276ee120f8a3
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/7ccad1e9-4d5f-492f-a00e-05f064b97235
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
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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.  

Organizațiile din județele Constanţa, Brăila, Buzău şi Tulcea  interesate să își promoveze 

oportunitățile de afaceri sau inovare, se pot adresa Centrului Enterprise Europe 

Constanţa din cadrul Camerei de Comert, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, 

care oferă în mod GRATUIT informații și sprijin.    

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  

 

BRHU20160125001 
O companie din Ungaria care se ocupa de iluminat este interesata de semnarea unui acord 
de subcontractare cu parteneri care sa realizeze partea de instalare a sistemelor de iluminat. 
Firma cauta furnizori care au deja referințe corespunzătoare în domeniul auditului pentru 
sisteme de iluminat, proiectare si instalare, cu experienta de minim 5 ani .Furnizorul va fi 
responsabil pentru audit, proiectare  si lucrări de instalare sisteme de iluminat  (lampi & 
sisteme de prindere pentru înlocuire, recablare, etc.) si ar trebui să aibă cel puțin 3 referințe 
în diferite proiecte de audit proiectare și instalare sisteme de iluminat într-o valoare de cel 
puțin 50.000 EUR / lucrare de referință . 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid
=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 
 

BRLT20161003001 
Companie din Letonia  lucreaza de peste un deceniu, pe segmentul de furnizare de 
materiale si echipamente industriale, cum ar fi:  echipamente speciale si piese de schimb 
pentru industria energetica;  materiale operationale si complementare pentru companiile de 
productie;  echipamente speciale de transport si ridicare;  echipamente auxiliare pentru 
companii de transport;  materiale de izolare termica si fonica;  materiale de siguranta si 
protectie;  materiale cu destinatii speciale pentru industrie;  
Compania cauta furnizori de paturi, scaune si mese pliabile, care vor fi folosite de catre 
armata. Scaunele si mesele trebuie sa fie foarte usor de pliat, rezistente, durabile, 
impermeabile, usor de folosit atat in interior, cat si in exterior. Paturile pliabile trebuie sa fie 
facute in conformitate cu regulamentele armatei SUA si trebuie sa fie proiectate pentru 
utilizare frecventa, rezistente si usor de pliat, construite din aluminiu.  
Compania doreste sa extinda gama de produse oferite armatei, de aceea compania propune 
un contract de furnizare catre un potential partener care poate furniza aceste tipuri de 
mobilier. Furnizorul poate sa ofere si alte tipuri separate de mobilier(doar mese, scaune sau 
paturi).  
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid
=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 
 

BOES20160822002  
O firmă din Spania, o companie de familie, axată pe producția și comercializarea de ulei de 
măsline extra virgin, de calitate superioară, un soi foarte exclusivist şi unic: Empeltre, caută 
parteneri pentru distribuție prin magazine gourmet / delicatese și HORECA sau agenți. 
Cei mai mulţi dintre arborii lor sunt vechi de peste 500 de ani, astfel încât aceştia folosesc  
numai metode tradiționale, atât pentru agricultură, cât şi pentru recoltarea acestora şi 
controlează fiecare pas implicat în procesul de producție.  
http://en.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-
726f-43b0-8b5f-7742d0935799 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://en.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://en.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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BRBE20160905001  
O companie din Belgia, ce funcționează din 1976 ca şi firmă de comerţ internaţional şi 
expediere,cu relaţii de afaceri la nivel mondial, oferă servicii de intermediere în calitate de 
intermediar de afaceri și facilitator, în calitate de agenție de transport și vamală și ca agent 
comercial pentru mai multe domenii de activitate, în funcție de oportunități. 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-
726f-43b0-8b5f-7742d0935799 
 

BOMK20160914001   
O societate din Macedonia înființată în anul 2002 și 100% orientată spre export oferă în stare 
proaspătă precum și produse conservate (conserve, fructe congelate și legume) în cantități 
mari pe parcursul întregului an. 
Compania este implicată în producția agricolă pentru clienți importanți. Producția și comerțul 
includ prune Stanley, cireșe, zmeură, afine, varză de primăvară, varză Sakata, pepene 
verde. Firma este interesată de parteneri de distribuție pentru produsele lor. 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid
=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 
 

BOPL20160107001  
O firmă din Polonia de transport rutier oferă serviciile sale pentru toate țările europene. 
Societatea dispune de toate drepturile de a transporta mărfuri, inclusiv certificatul de 
competență profesională în transportul rutier internațional de mărfuri, licențe pentru 
transportul internațional de mărfuri și autorizația pentru transportul deșeurilor. 
Compania are propriile sale camioane şi semiremorci concepute pentru a transporta diverse 
tipuri de sarcini. Compania intenționează să-și extindă vânzările în străinătate și, prin 
urmare, caută posibilitatea de a coopera cu parteneri externi. Compania oferă servicii sale de 
transport prin subcontractare. 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid
=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 
 

BOES20160721001 
O companie din Spania a proiectat accesorii pentru conservarea vinurilor și șampaniei pentru 
sticlele deschise, grație unei tehnologii inovatoare, care menține băuturile într-o stare perfectă, 
pentru o perioadă mai lungă de timp. Sistemul de dispensare și conservare a vinului utilizează  
gaze și capsule speciale pentru un număr nelimitat de sticle, care pot fi deschise/ închise  
în mod repetat, fără o deteriorare a conținutului. Compania caută importatori şi distribuitori 
sau contract de agenție de franciză. 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-
726f-43b0-8b5f-7742d0935799 
 

BOTR20161024001 
O companie din Turcia, care a fost înființată la începutul anilor 1970 pentru producţia de mobilier 
a devenit o firmă bine cunoscută în anii următori. Principalele categorii de produse ale companiei 
sunt dormitoare,  seturi de canapele, colţare, studiouri de bucătărie, decoraţiuni interioare, camere 
de copii și de adolescenţi și, de asemenea, mobilă pentru camera bebeluşului. Firma caută  
noi distribuitori pentru produsele sale. 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-
726f-43b0-8b5f-7742d0935799 
 
BRFR20151201001 
O companie din Franta care produce dopuri din pluta inovatoare pentru vinuri, vinuri spumante si 
bauturi spirtoase cauta furnizori de ceara alba de albine si ulei de ricin. Compania este specializata 
in dopuri tehnologice care pastreaza gustul si proprietatile organoleptice ale vinului. Compania 
este interesata de acorduri de distributie cu furnizori sau producatori capabili care sa furnizeze ceara 
de albine alba si ulei de ricin pentru ca acestea sa fie folosite ca materii prime in procesul de productie 
al companiei.  
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cef03527-296e-4491-a9e4-
2b43c8222dfa?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 
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OPORTUNITĂȚI DE INOVARE  

TOHU20150407001 
O agentie din Ungaria care se ocupa de transferul tehnologic ofera un sistem medical de 
livrare a gazului trans-dermal non-invaziv, care este folosit pentru tratarea tensiunii arteriale 
ridicate, a ranilor care nu se vindeca (cum ar fi ischemia critica a membrelor) si alte conditii 
micro-circulatorii. Compania este interesata de acord de licenta pentru drepturile de fabricare 
a produsului.  
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid
=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 
 

TOHU20150407002 
O companie din Ungaria a dezvoltat o noua procedura pentru pre-tratarea si tratarea termica 
in 2 stagii a resturilor rezultate din industria carnii, pentru reducerea rapida a emisiilor si 
suprimarea patogenilor in primele stadii ale perioadei totale de tratament inainte de 
compostare. Compania este interesata de cooperare tehnica sau acord de licenta.   
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid
=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 
 
TOHU20150422001 
O companie de tip start-up din Ungaria a dezvoltat un cloud-based software de vizualizare 
avansata cu baza de date multi-layered si servicii web pentru a facilita descoperirea timpurie 
a drogurilor tinta si a celor folosite pentru cercetare. Compania este interesata de acord 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid
=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 

TRDE20151221001 
O companie din Germania din domeniul ingineriei care se ocupa in principal de dezvoltarea 
tehnologiilor de robotizare pentru diferite tipuri de productii este interesata de parteneri din 
Europa de est cu capacitati de subcontractare in cadrul unui acord de productie. Partenerul 
trebuie sa aiba cunostinte in tehnologii de sudura si electrica, ideal si expertiza in robotica 
pentru a realiza pre-asamblari sau sub-proiecte  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid
=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 

 
TRCN20160126001 
O companie din China care se ocupa de valve hidraulice de control este interesata de un 
echipament sau o tehnologie de detectie a scurgerilor din sistemele de canalizare, cum ar fi 
un detector sau un senzor de mare precizie de scurgeri de apa pentru conducte de apa 
potabila, robineti ingropati, camine de canalizare, guri de incendiu si supape de revizie. 
Compania este interesata de cooperare cu parteneri pentru joint-venture, acord comercial cu 
asistenta tehnica si cooperare tehnologica.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid
=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 

 

Comisia Europeană și persoanele care acționează în numele Comisiei Europene nu sunt 
responsabile pentru modul în care poate fi utilizată informația conținută în acest E-buletin.  

Punctele de vedere din aceasta publicație aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar 
politicile Comisiei Europene. 
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