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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)






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
Președinția bulgară a Consiliului UE de la 1 ianuarie 2018

Bulgaria a preluat Președinția Consiliului UE la 1 ianuarie 2018 şi pe parcursul următoarelor
6 luni, priorităţile Preşedinţiei Bulgare sunt:
În prim plan, se are în vedere domeniul securităţii, fiind pus accentul pe garantarea securităţii
pentru fiecare cetăţean al Uniunii Europene, prevenirea radicalizării şi a extremismului
violent, dar şi gestionarea migraţiei. În altă ordine de idei, se aminteşte şi de competivitatea
economiei europene si de politica de coeziune şi investiţiile în creşterea şi ocuparea forţei
de muncă. Mai mult decât atât, pe agenda priorităţilor se aminteşte şi realizarea unei Uniuni
Energetice eficiente, dar şi implementarea unei politici climatice, folosind oportunităţile create
de Preşedinţie pentru a sprijini ţările balcanice în direcţia integrării euro-atlantice

Simplificarea normelor politicii agricole a UE
La 1 ianuarie 2018 au intrat în vigoare o serie de îmbunătățiri majore ale normelor agricole
ale UE, după adoptarea de către Consiliul miniștrilor agriculturii și Parlamentul European a
părții referitoare la agricultură și la dezvoltarea rurală din așa-numitul Regulament
„Omnibus”. Acest regulament modifică nu doar regulamentul financiar, care reglementează
execuția bugetului UE, ci și 15 acte legislative sectoriale, inclusiv din domeniul agriculturii.
Regulamentul „Omnibus” simplifică și consolidează actualele norme ale UE în ceea ce
privește o gamă largă de aspecte legate de agricultură, de la gestionarea riscurilor la
acordarea de sprijin tinerilor fermieri, și este cea mai recentă dintr-o serie de măsuri de
simplificare și de modernizare puse în aplicare de către Comisie.
Printre principalele îmbunătățiri incluse în Regulamentul „Omnibus” se numără următoarele:
Un sprijin sporit pentru poziția fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente.
Noile norme vor include clauze de repartizare a valorii care urmează să fie negociate de
fiecare sector de produse și oferă pentru prima dată fermierilor dreptul de a solicita un
contract scris (cu excepția tranzacțiilor realizate cu IMM-urile).
Simplificarea instrumentelor de gestionare a riscurilor pentru a-i ajuta pe fermieri, inclusiv un
instrument sectorial specific de stabilizare a veniturilor și îmbunătățirea sistemelor de
asigurări, care vor permite o compensație de până la 70 % pentru fermierii ale căror producții
sau venituri sunt reduse cu cel puțin 20 %.
Norme mai clare privind intervenția pe piețe, care permit Comisiei să acționeze rapid pentru
a aborda disfuncționalitățile pieței, fără a fi nevoită să recurgă la măsuri de intervenție
publică sau de depozitare privată.
O mai mare flexibilitate acordată statelor membre pentru a sprijini anumite sectoare de
importanță economică, socială sau de mediu prin sprijinul cuplat facultativ, chiar și atunci
când aceste sectoare nu se află în stare de criză.
Norme mai clare privind sprijinul acordat fermierilor, în special printr-o mai mare flexibilitate
în ceea ce privește definiția fermierilor activi și prin stimulente mai puternice pentru tinerii
fermieri, cu o creștere a plăților suplimentare de la 25 % la 50 % și cu garantarea faptului că
toți tinerii fermieri vor putea beneficia de indemnizația integrală de cinci ani pentru aceste
plăți, indiferent de momentul în care le solicită în primii lor cinci ani de activitate.

Îmbunătățirea măsurilor de mediu, inclusiv simplificarea normelor privind diversificarea
culturilor și adăugarea a trei noi tipuri de zone de interes ecologic axate pe culturi fixatoare
de azot, oferindu-le fermierilor și autorităților naționale mai multe opțiuni adaptate
circumstanțelor lor specifice.
Cu un accent clar pe norme mai flexibile și mai puțin birocratice, precum și pe îmbunătățirea
rezultatelor în domenii-cheie, cum ar fi acțiunile de protecție a mediului și sprijinul acordat
fermierilor, modificările propuse în Regulamentul „Omnibus” sunt pe deplin conforme cu
noua abordare a PAC post-2020, prezentată în recenta Comunicare privind viitorul sectorului
alimentar și al agriculturii.
Sursa:CE

Noi norme de prevenire a evaziunii fiscale și spălării banilor
Noi norme, care obligă statele membre să furnizeze acces autorităților fiscale la datele
colectate potrivit legislației de combatere a spălării banilor, au intrat în vigoare la începutul
acestui an. Astfel, de la 1 ianuarie 2018, autoritățile fiscale naționale au acces direct la
informații privind proprietarii efectivi ai companiilor, trusturilor și altor entități juridice, precum
și la documentele ce atestă verificarea antecedentelor clienților de către companii. Noile
prevederi ar trebui să ofere autorităților fiscale un sprijin important în lupta împotriva unor
structuri precum cele puse în evidență de investigația "Paradise Papers".
Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vami, a
declarat: "Vrem să oferim autorităților fiscale informații esențiale despre persoanele din
spatele oricărei companii sau trust. Acest lucru este esențial pentru ca acestea să fie
capabile să identifice și elimine evazioniștii fiscali. În acest sens, autoritățile fiscale vor avea
de acum acces la informații privind combaterea spălării banilor."
Noile norme modificate, incluse în Directiva privind cooperarea administrativă (Directiva
2011/16/UE), oferă autorităților fiscale accesul la informații necesare și posibilitatea de a
reacționa rapid și eficient în cazuri de evaziune fiscală sau de evitare a plății impozitelor.
Sursa:CE

Promovarea produselor agricole europene: Comisia majorează finanțarea cu
169 milioane de euro
Comisia va acorda o finanțare suplimentară de 169 de milioane EUR pentru a promova
produsele agricole din UE în întreaga lume – cu 27 de milioane EUR mai mult decât în 2017.
Comisia Europeană a lansat cereri de propuneri privind programe pentru promovarea
produselor agricole europene, atât la nivel mondial, cât și în cadrul UE. În total, 169 de
milioane EUR sunt disponibile pentru cofinanțarea programelor, față de 142 de milioane EUR
în 2017. Programele pot viza o gamă amplă de tematici, de la campanii generale privind
alimentația sănătoasă la sectoare de piață specifice.
Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat: „UE este cel mai
mare comerciant de produse agroalimentare la nivel mondial și se plasează pe primul loc în
lume din punct de vedere al ofertei de alimente de înaltă calitate. Am avut ocazia să constat
în mod nemijlocit interesul pe care îl manifestă consumatorii și întreprinderile la nivel mondial
față de produsele agroalimentare din UE cu prilejul diverselor mele misiuni comerciale
desfășurate în străinătate. Salut aceste noi programe de promovare care au deschis în trecut
oportunități pentru noi candidați și au sporit vizibilitatea noastră în întreaga lume. Anul trecut,
ofertele de programe de promovare a produselor agroalimentare au depășit bugetul
disponibil de aproape zece ori. Așadar, dacă sunteți o organizație eligibilă, acum este
momentul să vă depuneți candidatura.”
Aproximativ două treimi din finanțarea disponibilă este destinată promovării produselor
alimentare din UE în țările din afara UE, în special în cele în care există un mare potențial de
creștere a exporturilor agroalimentare din UE, precum Canada, Japonia, China, Mexicul și
Columbia. În ceea ce privește programele din cadrul UE, accentul ar trebui să se pună pe
informarea consumatorilor cu privire la diferitele sisteme și etichete de calitate ale UE,
precum indicațiile geografice sau produsele ecologice. Finanțarea sectorială va fi dedicată
programelor care promovează creșterea durabilă, inclusiv a ovinelor și a caprinelor. De
asemenea, este prevăzută alocarea unei finanțări pentru campaniile menite să promoveze
alimentația sănătoasă și creșterea consumului de fructe și legume
Cine își poate depune candidatura?
O gamă vastă de organizații, precum organizații comerciale, organizații de producători și
organisme agroalimentare responsabile pentru activități de promovare, sunt eligibile pentru a
solicita finanțare prin intermediul cererii de propuneri lansate astăzi. Așa-numitele programe

„simple” pot fi prezentate de una sau mai multe organizații din aceeași țară a UE; programele
„multinaționale” pot fi prezentate fie de cel puțin două organizații naționale din cel puțin două
state membre, fie de una sau mai multe organizații europene. campaniile subsecvente se
desfășoară de obicei timp de trei ani.
Propunerile ar trebui să fie prezentate până la data de 12 aprilie 2018 prin intermediul
portalului specific: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip
Comisia va evalua propunerile și va anunța în toamnă care vor fi beneficiarii.
Agenția Executivă a Uniunii Europene pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente
(CHAFEA) furnizează o serie de instrumente menite să-i ajute pe candidați să își prezinte cu
succes propunerile. Mai multe informații vor fi disponibile în cadrul unei serii de „zile de
informare” care vor avea loc în întreaga UE. Prima zi de informare va avea loc la Bruxelles la
31 ianuarie și va fi deschisă tuturor potențialilor beneficiari, agențiilor de publicitate și
autorităților naționale.
Sursa:CE

TVA: mai multă flexibilitate privind cotele de TVA, mai puțină birocrație pentru
întreprinderile mici
Comisia Europeană a propus noi norme menite să le ofere statelor membre o mai mare
flexibilitate pentru stabilirea cotelor de taxă pe valoare adăugată (TVA) și să creeze un mediu
fiscal îmbunătățit, care să ajute la dezvoltarea IMM-urilor.
Propunerile formulate reprezintă pașii finali ai revizuirii de către Comisie a normelor în
materie de TVA, prin crearea unui spațiu unic pentru TVA în UE în vederea reducerii
semnificative a celor 50 de miliarde EUR pierdute în fiecare an ca urmare a fraudei în
domeniul TVA la nivel de UE, sprijinind, în același timp, întreprinderile și asigurând venituri
publice.
Normele comune ale UE în materie de TVA, convenite de toate statele membre în 1992, nu
mai sunt de actualitate și sunt prea restrictive. Ele permit statelor membre să aplice cote
reduse de TVA numai unui număr limitat de sectoare și de produse. În același timp, țările din
UE consideră cotele de TVA ca reprezentând un instrument util pentru a-și urmări unele
dintre obiectivele lor politice. În prezent, Comisia își îndeplinește promisiunea de a acorda
statelor membre o mai mare autonomie în materie de cote. Se va ajunge la o mai mare
egalitate între țări în ceea ce privește unele dintre excepțiile existente de la norme,
cunoscute ca derogări cu privire la TVA.
Comisia abordează astăzi și problema întreprinderilor mai mici care sunt afectate de
costurile disproporționate de asigurare a conformității cu normele privind TVA. Întreprinderile
care efectuează tranzacții comerciale transfrontaliere se confruntă cu costuri de conformitate
cu 11 % mai ridicate față de cele care efectuează numai tranzacții comerciale la nivel
național, întreprinderile de dimensiuni mai mici fiind cele mai afectate. Acest lucru s-a dovedit
a fi un obstacol real în calea creșterii economice, întrucât întreprinderile mici reprezintă 98 %
dintre întreprinderile din UE. Prin urmare, propunem să se permită mai multor întreprinderi să
beneficieze de norme mai simple în materie de TVA, care deocamdată sunt disponibile
numai pentru cele mai mici întreprinderi. Costurile totale de asigurare a conformității cu
normele privind TVA vor fi reduse cu până la 18 % pe an.
Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „În
urmă cu trei luni, Comisia a propus revizuirea normelor UE privind TVA, demarând tranziția
către un regim definitiv în materie de TVA. Acest lucru înseamnă introducerea principiului

perceperii TVA în țara de destinație. Se prevede ca propunerile de astăzi în ceea ce privește
cotele de TVA să intre în vigoare odată ce este introdus regimul definitiv .”
Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a
afirmat: „Astăzi, mai facem încă un pas în direcția creării unui spațiu unic pentru TVA în
Europa, cu norme mai simple pentru statele noastre membre și pentru întreprinderile
noastre. Aceste propuneri vor oferi țărilor UE o mai mare libertate de a aplica cote reduse de
TVA pentru produse sau servicii specifice. În același timp, ele vor reduce birocrația pentru
întreprinderile mici care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, ajutându-le să se
dezvolte și să creeze locuri de muncă. Pe scurt: norme comune acolo unde ele sunt
necesare funcționării pieței interne și o mai mare flexibilitate acordată guvernelor pentru a-și
exprima preferințele politice prin intermediul cotelor de TVA pe care le aplică.”
Mai multă flexibilitate
În prezent, statele membre pot aplica o cotă redusă de până la 5 % pentru două categorii
distincte de produse din țara lor. O serie de state membre aplică, de asemenea, derogări
specifice pentru cote și mai reduse.
În afară de o cotă de TVA standard de minimum 15 %, statele membre vor fi acum în măsură
să instituie:
 două cote reduse distincte, cuprinse între 5 % și cota standard aleasă de statul membru;
 o scutire de TVA (sau „cotă zero”);
 o cotă redusă stabilită între 0 % și cotele reduse.
Actuala listă complexă de bunuri și servicii cărora le pot fi aplicate cotele reduse ar fi
eliminată și înlocuită cu o nouă listă de produse (cum ar fi armele, băuturile alcoolice, jocurile
de noroc și tutunul), cărora li s-ar aplica întotdeauna cota standard de 15 % sau o cotă
superioară.
Pentru a proteja veniturile publice, statele membre vor trebui, de asemenea, să se asigure că
media ponderată a cotei de TVA este de cel puțin 12 %.
Noul regim înseamnă, de asemenea, că toate bunurile care beneficiază în prezent de cote
diferite față de cota standard pot continua să beneficieze de acestea.
Reducerea costurilor în materie de TVA pentru IMM-uri
În temeiul normelor actuale, statele membre pot scuti de TVA vânzările întreprinderilor mici,
cu condiția ca acestea să nu depășească o anumită cifră de afaceri anuală, care variază de
la o țară la alta. IMM-urile în creștere își pierd accesul la măsurile de simplificare odată ce au
depășit pragul de scutire. De asemenea, aceste scutiri sunt disponibile numai pentru
întreprinderile naționale. Aceasta înseamnă că nu există condiții de concurență echitabile
pentru întreprinderile mici care își desfășoară activitatea în interiorul UE.
În timp ce actualele praguri de scutire ar rămâne valabile, propunerile de astăzi ar introduce:
 un prag de venituri de 2 milioane EUR la nivel de UE sub care întreprinderile mici ar
beneficia de măsuri de simplificare, indiferent dacă au fost sau nu deja scutite de TVA;
 posibilitatea ca, în cazul tuturor întreprinderilor mici care se califică pentru scutirea de
TVA, statele membre să le exonereze de obligațiile referitoare la identificare, la facturare,
la contabilitate sau la declarații;
 un prag al cifrei de afaceri de 100 000 EUR, care le-ar permite întreprinderilor care își
desfășoară activitatea în mai mult de un stat membru să beneficieze de scutirea de TVA.
Aceste propuneri legislative vor fi transmise în continuare Parlamentului European și
Comitetului Economic și Social European pentru consultare și Consiliului pentru adoptare.
Modificările vor intra în vigoare numai atunci când va avea loc trecerea efectivă la regimul
definitiv.
Sursa:CE

Deșeurile din plastic: o strategie europeană pentru a proteja planeta și
cetățenii și a sprijini afirmarea industriilor noastre
Prima strategie la nivel european privind materialele plastice, adoptată în 16 ian 2018, se
înscrie în eforturile de tranziție către o economie mai circulară.
Aceasta va proteja mediul de poluarea cu plastic și în același timp va stimula creșterea și
inovarea, astfel încât provocările cu care ne confruntăm să devină un program pozitiv pentru
viitorul Europei. Există argumente economice solide pentru transformarea modului în care
produsele sunt concepute, fabricate, folosite și reciclate în UE, iar dacă vom lua inițiativa în
acest domeniu vom crea noi posibilități de investiții și locuri de muncă. Conform noilor
planuri, toate ambalajele din plastic de pe piața UE vor deveni reciclabile până în 2030,
consumul de articole din plastic de unică folosință va fi redus, iar utilizarea intenționată
a microplasticului va fi limitată.

Prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabilă, a
declarat: „Dacă nu schimbăm modul în care plasticul este produs și folosit, în 2050 oceanele
vor conține mai mult plastic decât pește. Trebuie să luăm măsuri pentru ca plasticul să nu
mai ajungă în apa, în mâncarea și în organismele noastre. Singura soluție pe termen lung
este reducerea deșeurilor din plastic, printr-o reciclare și o reutilizare sporite. Aceasta e o
provocare pe care cetățenii, industria și administrațiile trebuie să o soluționeze împreună.
Prin Strategia UE privind materialele plastice propunem, de asemenea, un model economic
nou și mai circular. Trebuie să investim în noi tehnologii inovatoare care să asigure protecția
cetățenilor și a mediului, menținând în același timp competitivitatea industriei noastre.”
În fiecare an, europenii generează 25 de milioane de tone de deșeuri din plastic, însă mai
puțin de 30 % sunt colectate pentru a fi reciclate. În întreaga lume, plasticul reprezintă 85 %
din deșeurile de pe plaje. Plasticul ajunge chiar și în plămânii și pe mesele noastre, iar
efectele asupra sănătății ale microplasticului din aer, din apă și din alimente sunt încă
necunoscute. Noua strategie la nivelul UE privind materialele plastice va aborda această
problemă în mod direct, pornind de la măsurile luate de Comisie până în prezent.
Strategia privind materialele plastice adoptată va transforma modul în care produsele sunt
concepute, fabricate, folosite și reciclate în UE. Mult prea adesea, plasticul este produs,
folosit și aruncat fără a fi valorificate beneficiile economice ale unei abordări mai circulare,
aducând astfel daune și mediului înconjurător. Obiectivul nostru este de a proteja mediul și,
în același timp, de a pune bazele unei noi economii a materialelor plastice, bazată pe
metode de concepție și producție care să respecte pe deplin necesitățile de reutilizare, de
reparare și de reciclare și pe elaborarea unor materiale mai sustenabile.
Europa este cea mai în măsură să conducă această tranziție. Această abordare va aduce
noi oportunități în ceea ce privește inovarea, competitivitatea și crearea de locuri de muncă.
Odată cu Strategia privind materialele plastice, Comisia a adoptat și un Cadru de
monitorizare compus din zece indicatori, care acoperă fiecare etapă a ciclului. Cadrul va
măsura progresele în ceea ce privește tranziția către o economie circulară la nivelul UE și la
nivelul statelor membre.
Prin noua strategie, Uniunea Europeană:
 va face ca reciclarea să devină profitabilă pentru întreprinderi. Se vor elabora norme
noi privind ambalajele, cu scopul de a îmbunătăți posibilitățile de reciclare a plasticului
utilizat pe piață și de a stimula cererea de conținut de plastic reciclat. Pe măsură ce se
va colecta mai mult plastic, va fi necesar să se extindă și să se modernizeze instalațiile
de reciclare și să se instituie un sistem optimizat și standardizat pentru colectarea
separată și sortarea deșeurilor la nivelul UE. Aceste măsuri vor genera economii de
aproximativ o sută de euro pe tonă de deșeuri colectate. De asemenea, măsurile vor
genera o valoare adăugată mai mare, în sprijinul unei industrii reziliente și mai
competitive a materialelor plastice;
 va reduce deșeurile din plastic. Legislația europeană a dus deja la o reducere
semnificativă a utilizării pungilor de plastic în mai multe state membre. Noile planuri se
vor axa pe alte tipuri de articole din plastic de unică folosință și pe uneltele de pescuit,
vor sprijini campaniile de sensibilizare din statele membre și vor stabili sfera de
aplicare a normelor UE care urmează să fie propuse în 2018, pe baza datelor
disponibile și a consultării părților interesate. De asemenea, Comisia va lua măsuri
pentru a limita utilizarea microplasticului în produse și va stabili standarde pentru
plasticul biodegradabil și compostabil;
 va pune capăt poluării cu deșeuri a mărilor. Noi norme privind instalațiile portuare de
preluare vor aborda problema deșeurilor marine. Se vor adopta măsuri care să asigure
faptul că deșeurile generate pe nave sau acumulate pe mare nu sunt lăsate în urmă, ci
sunt aduse pe uscat și gestionate în mod corespunzător. Sunt incluse, de asemenea,
măsuri care vor reduce sarcina administrativă a porturilor, a navelor și a autorităților
competente;
 va stimula investițiile și inovarea. Comisia va elabora orientări pentru autoritățile
naționale și pentru întreprinderile europene privind modul de reducere la minimum a
deșeurilor din plastic la sursă. Sprijinul pentru inovare va fi majorat cu 100 de milioane
EUR, cu ajutorul cărora se va finanța dezvoltarea de materiale plastice inteligente și
mai reciclabile, îmbunătățirea eficienței proceselor de reciclare, precum și depistarea și
eliminarea substanțelor periculoase și a contaminanților din plasticul reciclat;
 va încuraja schimbarea în întreaga lume. Pe lângă îndeplinirea acestor angajamente,
Uniunea Europeană va colabora cu parteneri din întreaga lume pentru găsirea unor
soluții la nivel mondial și dezvoltarea de standarde internaționale. Vom continua, de

asemenea, să sprijinim inițiative din alte țări, așa cum am făcut pentru curățarea Râului
Gange, în India.
Sursa:Comisia Europeana

Consultări publice europene
Consultare publică privind modernizarea cooperării judiciare în materie civilă
și comercială în UE [Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 privind
notificarea sau comunicarea actelor și a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001
privind obținerea de probe]
Obiectivul consultarii:
UE dezvoltă spațiul european de justiție în materie civilă pe baza principiilor încrederii
reciproce și recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare. Spațiul de justiție necesită
cooperare judiciară la nivel transfrontalier. În acest scop și pentru funcționarea
corespunzătoare a pieței interne, UE a adoptat legislație privind notificarea sau comunicarea
transfrontalieră a actelor și privind cooperarea în materie de obținere a probelor. Acestea
constituie instrumente importante care reglementează cooperarea judiciară dintre statele
membre în materie civilă și comercială. Scopul lor este de a oferi un cadru eficient pentru o
astfel de cooperare. Ele au înlocuit un sistem internațional anterior, acela al convențiilor de la
Haga dintre statele membre care era mai greoi.
Această legislație este de o importanță primordială pentru cooperarea judiciară, având impact
asupra vieții cotidiene a cetățenilor UE. Normele privind aspectele procedurale prevăzute de
aceasta sunt aplicate în fiecare procedură judiciară care are implicații transfrontaliere; buna
sa funcționare în astfel de cazuri concrete este indispensabilă pentru a garanta accesul la
justiție și la un proces echitabil pentru părțile la procedură (de exemplu, lipsa notificării sau
comunicării adecvate a actului de sesizare a instanței este, de departe, motivul cel mai des
folosit pentru a refuza recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești).
Agenda UE în domeniul justiției pentru 2020 a subliniat că, pentru a consolida încrederea
reciprocă între sistemele judiciare ale statelor membre ale UE, ar trebui să fie analizată
necesitatea de a se consolida drepturile procedurale civile, de exemplu în ceea ce privește
notificarea sau comunicarea actelor ori obținerea de probe. Obiectivul de îmbunătățire a
cadrului cooperării judiciare în UE este în concordanță și cu obiectivele Comisiei stabilite în
Strategia privind piața unică digitală.În acest context, Comisia s-a angajat, în programul său
de lucru pe 2018, să prezinte propuneri de revizuire atât a Regulamentului privind notificarea
sau comunicarea actelor, cât și a Regulamentului privind obținerea de probe.
Parlamentul European a adoptat recent un raport din proprie inițiativă referitor la standarde
comune minime privind procedura civilă în UE. Rezoluția subliniază necesitatea unor
standarde procedurale minime și a unei utilizări pe scară mai largă a tehnologiilor moderne
de comunicare în ceea ce privește atât notificarea sau comunicarea actelor, cât și obținerea
de probe.
Comisia a adoptat un raport privind aplicarea în practică a Regulamentului privind notificarea
sau comunicarea actelor în 2013. Raportul a încurajat o dezbatere publică de amploare
privind rolul regulamentului în domeniul justiției civile în Uniune și în special privind modul în
care notificarea sau comunicarea actelor ar putea fi îmbunătățită în continuare. Ultimul raport
privind punerea în aplicare a Regulamentului privind obținerea de probe a fost adoptat în
2007. De atunci, punerea în aplicare a celor două regulamente ale UE care stabilesc cadrul
cooperării judiciare în materie civilă a fost evaluată în mai multe studii lansate de Comisie și
în discuțiile din cadrul Rețelei judiciare europene.Pentru a putea furniza concluzii relevante și
actualizate privind toate principalele criterii de evaluare, în plus față de constatările acestor
exerciții de evaluare, Comisia realizează în prezent o evaluare paralelă, precum și evaluarea
impactului regulamentelor privind notificarea sau comunicarea actelor și obținerea de probe.
Prezenta consultare publică ar trebui să contribuie la colectarea de informații atât privind
aplicarea până în prezent, cât și privind o posibilă modificare a normelor.
Scopul prezentei consultări publice este de a colecta opiniile părților interesate cu privire
la funcționarea în practică a cadrului juridic actual al cooperării judiciare transfrontaliere în
materie civilă și comercială, fiind acordată o atenție specială notificării sau comunicării
actelor și obținerii de probe. Consultarea ar trebui să contribuie la identificarea posibilelor
probleme legate de funcționarea mecanismelor de cooperare stabilite de cele două

regulamente și a relevanței lor în ceea ce privește stabilirea unui spațiu european de justiție.
De asemenea, consultarea va colecta opinii privind posibile soluții la problemele identificate.
Grup-țintă
Apreciem participarea tuturor persoanelor și organizațiilor care doresc să-și exprime opinia
cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială – profesioniști din domeniul
juridic, organizații internaționale sau interguvernamentale, autorități publice, asociații
reprezentative la nivel european și național, cercetători, organisme de consultanță, ONG-uri,
cetățeni și întreprinderi.
Consultarea este deschisa pană în 2 martie 2018
chestionar
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/642103ea-ad9a-475d-a9ae8a742808286b?draftid=8e5045f3-1c69-419a-a05a676cf5ce5dd9&surveylanguage=RO
Link

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe
Network
Calendar evenimente internaționale
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
Data

Titlu

Next Generation Internet Calls Matchmaking Event 2018
Brokerage Event - Lyon (France)
International Business Forum in Cahul, Republic of Moldova
Brokerage Event - Cahul (Moldova)
Company mission in metalworking sector at Samuexpo in Pordenone (Italy)
Company Mission - Pordenone (Italy)
Cerámica Innova 6: Networking Event on Habitat, Construction, Architecture and
5 February
Ceramics
2018
Brokerage Event - Valencia (Spain)
Loire Wines Meetings: French producers meet international buyers
5 February
Brokerage Event - Angers (France)
2018
Biogaz Europe 2018: International Business Meetings
7 February
Brokerage Event - Nantes (France)
2018
International HORECA B2B meeting at SIRHA EXPO
8 February
Brokerage Event - Budapest (Hungary)
2018
26 February Mobile World Congress 2018 Brokerage Event
Brokerage Event - Barcelona (Spain)
2018
27 February International B2B meetings at R+T 2018 in Stuttgart
Brokerage Event - Stuttgart (Germany)
2018
1 February
2018
1 February
2018
1 February
2018

7 March
2018
7 March
2018

Ecobuild Matchmaking 2018
Brokerage Event - London (United Kingdom)
International Matchmaking at ITB 2018
Brokerage Event - Berlin (Germany)

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.
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
BOPL20171211001
Companie poloneza, lider în domeniul serviciilor de transport în regiunea Silezia, poate oferi
soluții de transport și logistică, adaptate la cerințele clienților, căutând parteneri în Europa cu
care să încheie acorduri de prestări servicii sau acorduri de subcontractare. Compania oferă
o gamă largă de servicii de transport și expediții, orientate atât către companii producătoare
sau distribuitoare, de dimensiuni mari ori mici. Aceasta deține o vastă experiență în a-și oferi
serviciile de transport către companii care activează în domeniul auto. Compania, care
operează deja cu parteneri din Germania, Italia, Franța, Spania, Cehia, Croația, Slovacia,
Slovenia, Ungaria, Portugalia și Anglia, deține propria flotă de autovehicule de transport,
cuprinzând 100 de unități: seturi de autovehicule cu remorci, semiremorci sau semiremorci
de tip MEGA. Întreaga flotă a companiei îndeplinește cele mai înalte standarde în ceea ce
privește emisiile de agenți poluanți.
Compania este interesată în acorduri pe termen lung cu partenerii săi, căutând companii
care necesită servicii de transport în Europa, preum și firme proudcătoare ori distribuitoare
care nu dețin capacități de transport și care vor să livreze produsele pe continentul
european. Partenerul pe care îl caută compania trebuie să activeze în domeniul auto: piese
de schimb, garnituri, produse din metal sau electronice.
BOPL20171127003
Compania poloneza, specializată în proiectarea și realizarea de construcții de lemn și oferă
servicii de producție și de subcontractare către companii din UE. De asemenea, aceasta este
în căutare de distribuitori pentru elemente de lemn specifice arhitecturii grădinii. Compania
este situată în Varșovia, înființată în 2012, iar principalul său obiect de activitate îl reprezintă
construcțiile din lemn de diverse dimensiuni: de la structuri mici, precum case în copaci,
șoproane sau cabane, la construcții mai mari, precum case de vacanță și nu numai, magazii
și altele. Compania produce piese prefabricate din lemn, care sunt asamblate la fața locului,
cu sau fără materiale de îmbinare. De asemenea, compania produce mese, bănci și alte
tipuri de mobilier de grădină, precum și căsuțe pentru copii și leagăne.
Compania oferă servicii de subcontractare pentru parteneri din domeniul industriei lemnului,
care au nevoie de elemente prefabricate, gata de asamblat, precum și pentru compani care
oferă spre vânzare case din lemn, pentru a le oferi elemente precum șoproane, acoperișuri
ori foișoare. De asemenea, compania caută distribuitori locali pentru mobilier de grădină
realizat din lemn.
BOTR20170127001
Compane dun Turcia care activează în domeniul fabricării elementelor din oțel pentru
construcții precum uzine, hoteluri, hangare și stadioane. Aceasta a luat naștere în urma
fuziunii dintre două companii existente, una specializată în industria oțelului, cealaltă în
domeniul ingineriei, iar entitatea care a rezultat este capabilă să ofere servicii de proiectare
pentru construcții din oțel, producând structuri industriale, comerciale, hale ori stadioane,
chiar și clădiri prefabricate din oțel cu diverse scopuri. Compania oferă servicii de
management de proiect, design, proiectare, producție și asamblarea tuturor elementelor
construcției, de la cadrele de oțel la uși și ferestre. Printre activele companiei se numără

mașinării de găurit și decupat, burghie plate și radiale, prese, mașini de îmbinat, de șlefuit și
aparate de sudură.
Compania dorește să își extindă activitatea în exteriorul Turciei, prin intermediul
subcontractării, căutând IMM-uri care au nevoie de o companie din industria oțelului cu
experiență în proiecte de dimensiuni mari. Partenerii potențiali ar trebui să activeze în
domeniu și să fie interesați de cooperarea pe termen lung în fabricarea și subcontractarea de
structuri de oțel.
BRUK20171213001
Companie britanică de automatizări și control caută parteneri subcontractori cu experiență în
inginierie mecanică pentru design de inginerie
Compania operează la nivel global și este lider în sisteleme de control industrial, având
experiență în producerea și implementarea sistemelor de viteză variabilă, sistemelor
programabile de control logic (PLC) și proiectarea sistemelor de control și preluare de date
(SCADA). Sistemele sunt comercializate într-o gamă largă de aplicații practice legate de
producția de aparate industriale, bunuri de consum și componente auto, precum: paletrizarea
automată, manevrearea materialelor, asamblarea componentelor auto, producția și testarea
de echipamente medicale, industrializarea proceselor de producție, asamblarea bunurilor de
consum, îmbunătățirea proceselor industriale. Compania realizează proiecte pentru care are
nevoie de noi capacități de design de inginerie cu experiență în producerea de echipamente
din domeniile mai sus menționate.
Partenerii subcontractați trebuie să aibă experiență în inginierie mecanică și li se va cere să
translateze un design conceptual într-un design detaliat în domenii precum automatizare,
asamblare și testare de bunuri, manevrearea mecanică și paletizarea, design de aparatură,
robotică, tehnologie de montare pe suprafață și alte procese industriale. Cunoașterea și
experiența în sisteme de control reprezintă un avantaj. Parteneriatul dorit este unul pe
termen lung. Nu se dorește decât elementul de design de inginerie din partea potențialului
partener, fără componenta de producție.
BODE20171218002
Companie din nordul Germaniei dezvoltă, produce și vinde turbine eoliene in toată lumea.
Este una dintre puținele companii din lume producătoare de turbine de 225 kW și 600 kW.
Produsele de nișă pe care le fabrică sunt realizate în Germania și, cu scopul de a pătrunde
pe noi piețe și să își facă cunoscute produsele, compania este în căutare de acorduri de
servicii de distribuție, acorduri de licență, precum și asocieri de tip joint venture. În cazul
celor din urmă, compania intenționează să își paratajeze resursele și să creeze legături
puternice cu țara partenerului. Portofoliul de produse al companiei se orientează către
turbine cu o putere de sub 1 MW. Serviciile oferite de firma germană sunt comprehensive, de
la proiectare, producție, transport, instalare, punere în funcțiune și mentenanță, la
supraveghere non-stop. Compania are o experiență de peste 30 de ani în domeniu, fiind deja
prezentă la nivel internațional, prin subsidiarele din Marea Britanie.
Compania caută parteneri parteneri, distribuitori și agenți. Partenerii ideali ar trebui să
provină din industria energiei regenerabile și, de preferat, să poată distribui produsele pe
care le oferă compania. Pentru acordurile de tip joint venture, partenerul trebuie să fie
principalul contact în țara acestuia, să reprezinte compania în străinătate și să gestioneze
vânzările și activitatea de marketing. De asemenea, compania poate externaliza etape din
procesul de producție.

CĂUTARE PARTENERI PENTRU PROIECTE DE CERCETARE /
DEZVOLTARE
Eurostars2 2018: o companie coreeană caută parteneri pentru a dezvolta un sistem
inteligent de detectoare de incendiu bazate pe câmp sonor pentru detecția timpurie a
incendiilor
RDKR20171201003
Companie din Coreea de Sud, specializată în domeniul tehnologiei informației și a
comunicațiilor și în „internetul lucrurilor”, dorește să participe la proiectul Eurostars2 2018 cu
scopul de a dezvolta un detector inteligent de incendiu, automatizat și inovator, care are la
bază un senzor de câmp sonor – un nume tehnic atribuit dispersiei de energie sonoră într-o
suprafață dată. Detectoarele dezvoltate de compania sud-coreeană identifică schimbările de
temperatură prin modificările în viteza cu care se propagă sunetul, utilizând o cameră video,
un microfon și un difuzor. Acestea detectează incendiile cu 80% mai rapid în comparație cu
detectoarele concurente, la un cost de producție cu 20% mai redus. De asemenea,

dispozitivul este mai ușor de montat și poate detecta flăcări și în „zonele oarbe”. Principalele
avantaje ale detectorului le reprezintă viteza de reacție, acuratețea, conectivitatea online,
integrarea în „internetul lucrurilor” cu alte dispozitive electronice, precum și monitorizare
video.
Durata proiectului este de 36 de luni și va fi administrat de consorțiul multilateral de
cercetare-dezvoltare dintre Coreea de Sud și partenerii UE. Potențialul partener va îndeplini
rolul de IMM care să realizeze activități de cerectare-dezvoltare. Un insititut coreean de
cercetare-dezvoltare va furniza tehnologia de bază și licența, în timp ce o altă instituție
națională se va ocupa de evaluarea, certificarea și testarea produsului.
Potențialul partener va servi drept IMM de cercetare-dezvoltare, urmând să vândă
dispozitivele wireless pe piața imobiliară „smart”, prin sistemul propriu de cercetaredezvoltare, de preferat cu experiență în domeniul IT/IoT și în implementarea pe piața UE.
Partenerul va deveni parte a consorțiului de cercetare-dezvoltare, va dezvolta și valida
prototipul dispozitivului sub coordonarea companiei coreene, va testa și demonstra
funcționalitatea dispozitivului într-un mediu cât mai realist, și va identifica segmentul țintă de
clienți care vor beneficia de rezultaele proiectului, distribuindu-l printr-un lanț prorpiu. De
asemenea, compania parteneră va se va ocupa de managementul de proiect în zona
europeană, coordonându-l cu cea coreeană.
Termen limită pentru exprimarea interesului de cooperare:
 pentru luna martie: 20.02.2018
 pentru luna septembrie: 20.08.2018
H2020: EIC-SMEInst-2018-2020 – se caută parteneri care să aibă experiență în
activitățile sociale legate de reintegrarea foștilor delincvenți în societate
RDLV20171214002
Un IMM din Letonia care furnizează suport pentru foștii delincvenți și pentru familiile lor cu
scopul de a îi reintroduce în societate caută parteneri de consorțiu în cadrul invitației Horizon
2020: EIC-SMEInst-2018-2020: faza 2 a instrumentelor IMM. Scopul proiectului este de a
îmbunătăți integrarea delincvenților în societate și de a crea o plaformă „de primire” pentru
aceștia. Proiectul își propune să sprijine foștii delincvenți prin efectuarea de cursuri,
dezvoltarea de abilități spciale, consiliere, suport pentru angajare, evenimente culturale etc.,
reducând astfel rata de criminalitate, reintegrând o categorie dificilă în societate,
demonstrând potențialul acestora, unind comunitatea spre a rezolva împreună o problemă a
societății. Avantajele sunt și de ordin economic, deoarece noii angajați devin plătitori de taxe,
iar calitatea vieții întru totul va crește, deoarece recidivismul este scăzut în astfel de cazuri,
iar familiile redevin stabile din punct de vedere economic și psihologic, în timp ce societatea
devine un tot unitar în crearea unei platforme de primire a acestei categorii de indivizi.
Compania letonă este în căutare de IMM-uri, universități, centre de cercetare, ONG-uri și alte
tipuri de organizații care se ocupă cu acitivități sociale menite să reducă inegalitatea din
interiorul societății, cu rolul de a oferi suport practic prin intermediul consilierii, cursurilor,
evenimentelor culturale, sprijinului pentru reintroducerea în câmpul muncii etc.
Termen limită pentru exprimarea interesului de cooperare: 14.05.2018

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
TOBA20171129001
Companie din Bosnia-Herțegovina, care activează în sectorul IT&C, concentrându-se pe
proiectarea, dezvoltarea și întreținerea aplicațiilor software comerciale și standardizate,
precum și a soluțiilor software personalizate în funcție de nevoile unui anumit client.
Software-ul pe care îl propune compania permite suport electronic pentru utilizator în toate
fazele procesului de management al riscului: analiza, evaluarea, clasificarea, tratarea,
monitorizarea și controlul riscurilor din diferite surse. Principalele caracteristici ale softwareului: personalizarea simplă a cerințelor utilizatorilor (definirea propriilor reguli, modele și
variabile), definirea aspectelor privind monitorizarea riscurilor, controlul și numărul de criterii
luate în calcul, matrice generată automat de probabilitate și impact pentru fiecare aspect pe
baza toleranței la risc, definită de utilizator, istoria și trasabilitatea evaluării riscurilor,
înregistrarea evenimentelor legate de riscurile definite, monitorizarea riscului geografic prin
utilizarea Google Maps. Software-ul are la bază platforma Oracle și poate fi folosit ca un
serviciu web sau ca produs propriu-zis, implementat în mediul său propriu. Software-ul a fost
construit pe baza metodologiei multidimensionale de evaluare a riscurilor (MRA).
Compania caută parteneri industriali, IMM-uri din domeniul tehnologiei informației și
comunicațiilor care oferă produse specifice pentru sectoare precum cel financiar-bancar,

managementul de proiect, fabricarea, construcția și managementul infrastructurii etc., de
preferință cu clienții existenți care au nevoie de soluții pentru managementul riscurilor.
Compania este dispusă să încheie acorduri comerciale cu asistență tehnică, acorduri de
licență și acorduri de cooperare tehnică.
TOBG20170614001
O companie bulgară de inginerie a dezvoltat un concept tehnologic, oferind o soluție la o
serie de probleme, cum ar fi economisirea de timp, energie, costuri cu forța de muncă
generate de dificultatea cu care are loc extracția de petrol, gaze naturale sau minereuri.
Tehnologia ar trebui să permită reducerea numărului de sonde perforate și diminuarea
accidentelor, deci prin urmare și reducerea poluării mediului cu substanțe chimice. Conceptul
combină activități și procese precum forarea, explorarea straturilor, montarea conductelor și
pomparea simultan pe mai multe adâncimi, fiecare într-o direcție independentă, diferită,
ghidată aleatoriu în trei dimensiuni, cu mai multe capete de foraj. Procesul oferă o
performanță sporită de foraj printr-o metodă eficientă din punctul de vedere al costurilor.
Soluția este încă la stadiul de concept, dar există câteva prototipuri fabricate, care au
rezultate foarte promițătoare.
Compania bulgară caută potențiali parteneri din domeniul industriei, al mediului academic și
al instituțiilor de cercetare în geologie, geofizică, chimie petrolieră, producători de unelte și
echipamente de foraj, electronică, dezvoltatori de software și sisteme de ghidare etc. Este de
așteptat ca potențialul partener să efectueze coordonarea cercetării și dezvoltării,
proiectarea, prototiparea, testarea și alte activități de sprijin în cadrul cooperării în domeniul
cercetării sau al acordului joint venture. Compania este, de asemenea, deschisă potențialilor
investitori pentru un acord financiar.
TOES20171229001
Un start-up spaniol a dezvoltat o platformă inovatoare de logistică digitală care optimizează
livrările către clienți în etapa finală a procesului („last mile”). Soluția îmbunătățește remarcabil
managementul logistic și experiența clienților printr-o gamă largă de opțiuni de livrare și
personalizare cu servicii segmentate. Soluția software oferă funcționalități în aria logisticii
directe (consumatorii pot solicita o anumită dată/oră de livrare, optimizarea și planificarea
rutei, informații în timp real), a logisticii inversate (platforma combină livrările, ridicările,
schimburile, oferă clienților instrumente pentru a urmări, redistribui și reprograma livrările
etc.) și a managementului vânzărilor. Platforma poate fi operată de pe orice computer și de
orice browser și a fost certificată de Microsoft Azure.
Compania caută parteneri (firme de consultanță, integratori de sisteme, furnizori de servicii
IT sau logistice) care doresc să colaboreze în baza acordurilor de licență. Rolul partenerului
este de a comercializa această tehnologie către diverși clienți, cum ar fi comercianții cu
amănuntul, companiile de comerț electronic, companiile de logistică etc.
TOES20170317001
Un IMM spaniol din domeniul medical a dezvoltat un teleglucometru non-invaziv. Tehnologia
inovatoare poate măsura glicemia de pe suprafața limbii. Prototipul se poate conecta, de
asemenea, la un smartphone și poate utiliza tehnologiile biometrice pentru măsurare. Datele
sunt colectate prin intermediul unei lumini LED albe de pe suprafața limbii într-un mod
complet neinvaziv. Acest lucru face posibil ca tehnologia să fie portabilă (dimensiuni și
greutate reduse). Acuratețea dispozitivului este de 97,75 %.
IMM-ul spaniol este interesat de un acord de licență cu o companie din industria medicală
care dorește să dezvolte și să vândă această tehnologie pe piața națională.
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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