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                                                                           N°3/ 2015 

ERBSN - e-Buletin  
Centrul Enterprise Europe Network Bacău 

 

 

 
Despre Enterprise Europe Network 

 

Enterprise Europe Network (EEN) este o retea ce a luat 

nastere la initiativa Comisiei Europene, cu scopul de a veni in 

sprijinul intreprinderilor, organizatiilor de afaceri si profesionale, 

institutelor de cercetare, universitatilor din cadrul celor 28 state 

membre UE, tarilor candidate, tarilor membre EEA si altor tari 

terte.  

 

Serviciile puse la dispozitie de catre Reteaua EEN sunt: 

 Identificarea de parteneri de afaceri europeni:  

EEN asigura accesul la baze de date cu cereri si oferte de cooperare comerciala sau tehnologica, fiind 

actualizata saptamanal si este considerata cea mai mare baza de date din lume cuprinzand mii de profile ale 

companiilor/potentialilor parteneri de afaceri 

 Participare la evenimente de matchmaking:  

Oportunitatea de a intalni potentiali parteneri de afaceri. EEN ofera consultanta si sprijin din momentul 

identificarii partenerului pana in momentul intalnirii  

 Informarea firmelor privind sursele de finantare disponibile, legile și reglementările UE, proprietate 

intelectuala alte informații europene 

 Implicarea in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultari publice sau alte 

initiative in domeniul competitivitatii si inovarii. 
 

Rețeaua Enterprise Europe network este prezentă în județele Bacău, Neamț, Suceava, Botșani prin intermediul 

Centrului EEN din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Bacău. 

 

Detalii:    www.ccibc.ro   și   www.enterprise-europe-erbsn.ro 

Cuprins: 
-Despre Enterprise Europe Network  

-Informaţii Europene 

-Calendar evenimente în reţeaua Enterprise Europe 

-Oportunităţi de Afaceri şi Inovare                     

 

http://www.ccibc.ro/
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
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Informatii europene 
 

Competitia ”Europe in my region” 
 

Comisia Europeana a lansat in data de 22 iunie a.c. a patra editie a 

concursului de fotografii ‘’Europe in my region” care prezinta 

rezultatele proiectelor finantate de Comisia Europeana. 

 

Competitia se desfasoara pana la data de 28 august 2015,castigatorii 

fiind desemnati in urma unui vot public,in urma caruia vor fi alesi trei 

castigatori,dintre participantii ale caror fotografii vor intruni cel mai 

mare numar de votanti. 

 

Fiecare castigator va fi premiat cu o excursie pentru doua persoane,la 

Brussels,pe durata Saptamanii Europene a oraselor si regiunilor,care va avea loc in octombrie 2015. 

Participantii care doresc sa se inscrie in concurs,trebuie sa transmita on-line la adresa Regio-Infopub@ec.europa.eu o 

fotografie a unui proiect realizat cu fonduri europene,care sa scoata in evidenta fondul european respectiv. 

 

Informatii suplimentare sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene www.europa.eu sau pe retelele de socializare:  

 

https://www.facebook.com/Europeancommission/app  https://www.pinterest.com/eucommission/eumyregion-photo-

contest  

 

Consultare publica europeana pe tema  

transparentei impozitului pe profit ale societatilor 
 

CE a lansat o consultare privind transparenta in continuare a impozitelor pe profit ale societatilor in UE pentru a afla daca 

prin obligarea societatilor comerciale sa dezvaluie informatii suplimentare cu privire la impozitele pe care le platesc s-ar 

putea contribui la combaterea evaziunii fiscale si a practicilor fiscale agresive in UE. 
 

Impunerea obligativitatii pentru societati de a prezenta mai multe 

informatii cu privire la operatiunile lor fiscale - fie catre autoritatile 

fiscale, fie catre publicul larg, prin intermediul rapoartelor sale anuale 

- ar putea evidentia practicile fiscale daunatoare.  
 

Cresterea transparentei ar putea, de asemenea, sa stimuleze societatile 

sa plateasca o cota-parte echitabila din impozite in tara in care 

inregistreaza profit. In plus, o mai mare transparenta ar putea incuraja 

statele membre sa ia masuri care sa contribuie la o concurenta fiscala 

mai eficienta si mai echitabila. Pe de alta parte, instituirea unor cerinte 

de transparenta sporita fara garantii suficiente ar putea implica riscul 

ca informatii comerciale sensibile sa fie facute publice. Acest lucru ar 

putea fi in detrimentul societatilor, in special in cazul in care 

concurentii lor din afara UE nu procedeaza in acelasi mod.  

 

Consultarea  are scopul de a evalua daca extinderea obligativitatii de 

publicare pentru a include societatile multinationale din alte sectoare ar putea contribui la combaterea evaziunii fiscale.  
 

Aceasta consultare este adresata autorităţilor publice, organizaţiilor (inclusive IMM-urile, ONG-urile, asociaţiile de 

comerţ şi întreprinderile comerciale) precum şi cetăţenilor (din UE şi din afara UE). 
 

Consultarea este deschisa pana in 09.09.2015 
 

Informatii suplimentare: 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax transparency/index_en.htm  
 

 

 

mailto:Regio-Infopub@ec.europa.eu
https://www.facebook.com/Europeancommission/app
https://www.pinterest.com/eucommission/eumyregion-photo-contest
https://www.pinterest.com/eucommission/eumyregion-photo-contest
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax%20transparency/index_en.htm
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Consultare publica pe tema politicilor UE privind migratia fortei de munca  

si a Cartii albastre a UE 
 

Unul dintre atuurile Europei este reprezentat de forta de munca inalt calificata, fiind esential mentinerea acestuia la un 

anumit nivel data fiind existenta unei economii gobalizate si extrem de competitive.  

 

Astfel, prioritatea majora a UE este reprezentata de asigurarea unei forte de munca foarte bine calificate, flexibile, care sa 

se poata adapta la schimbarile demografice si economice pe masura ce acestea apar.  
 

In acest context, Comisia a adoptat o "Agenda europeana privind migratia", care propune, printre altele, o noua abordare a 

migratiei legale, pentru a-i permite UE sa devina o destinatie mai atractiva pentru persoanele talentate si calificate. 

Migrantii cu inalta calificare merita o atentie speciala, intrucat concurenta internationala pentru atragerea acestora este 

acerba.  

 

Directiva privind Cartea albastra a UE ocupa un loc aparte, fiind una dintre diversele initiative luate in acest domeniu. 

Directiva a fost adoptata in 2009 avand drept scop sa ajute UE sa faca fata concurentei globale pentru atragerea de talente 

valoroase si esentiale pentru crestere, care sa vina in completarea capitalului uman existent la nivel local. Grupul tinta 

vizat este reprezentat de cetatenii din afara UE care detin calificari profesionale de nivel inalt, atestate printr-o diploma de 

invatamant superior sau printr-o experienta profesionala relevanta.  

 
 

Prin intermediul Cartii albastre se asigura o serie de facilitati migrantilor cu inalta calificare si membrilor lor de familie, 

prin armonizarea conditiilor de intrare si sedere pe teritoriul UE si prin acordarea unui statut juridic si a unui set de 

drepturi. 

 

Consultarea este deschisa pana in 21.08.2015 
 

Informatii suplimentare: 
 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0029_en.htm 

 

 

 

Vă confruntați cu probleme când faceți afaceri într-o țară din Uniunea Europeană?  

Vi se pare dificil să vă conformați reglementărilor UE? Spuneți-ne părerea și 

problemele dumneavoastră și ajutați Comisia Europeană să îmbunătățească legislația 

care se aplică afacerii dumneavoastră.  

Comisia Europeană dorește feed-back-ul dumneavoastră pentru a vedea ce impact 

au propunerile și inițiativele sale legislative asupra înntreprinderilor mici. 

Pentru a vă asculta problemele, Comisia Europeană a creat o serie de instrumente 

care vă stau la dispoziție prin rețeaua Enterprise Europe.  
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Evenimente din reteaua Enterprise Europe  
  

FORUM  MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2015 

Viena, 7 octombrie 2015 
ALIMENTE SI BAUTURI DIN AUSTRIA 
OPORTUNITATI DE AFACERI PENTRU PRODUCATORI SI COMERCIANTI DIN INTREAGA LUME 

  
 

Forumul este organizat de Camera de Comert Federala a Austriei si se desfasoara sub forma de intalniri bilaterale de 

afaceri intre producători si comercianţi de produse alimentare de la nivel mondial, interesati de incheierea de noi 

contracte de afaceri. 

 

Evenimentul este susținut de 

 
 

Marketplace Austria reprezinta o oportunitate exclusiva pentru cumpărătorii de produse alimentare şi băuturi pentru a 

vizita Austria si pentru a intalni furnizori şi producători din intreaga lume ! 

 

Evenimentul se adresează producatorilor, comerciantilor en gros si en detail si prestatorilor de servicii din 

urmatoarele domenii de activitate: produse organice, bio, patiserie, biscuiţi, produse de patisserie, alimentare, 

lactate, produse din carne, alimente congelate, peşte, fructe proaspete, legume, băuturi alcoolice si non 

alcoolice, producatori de etichete, altele. 

Firmele interesate de participare la forumul international trebuie sa inregistreze online, pana la data de 15 iulie 

2015, profilul propriu din care sa rezulte informatii despre tehnologia / produsul / expertiza pe care le  oferă si 

tipul de colaborare de care sunt interesate, respectiv care  sunt ideile pe care le-ar dori sa le discute cu 

potenţialii parteneri de colaborare. 

 

In calitate de partener, Centrul Enterprise Europe Network Bacau ofera sprijin si asistenta firmelor din 

domeniul industriei alimentare interesate de participarea la forumul international prin: inregistrarea la 

eveniment in calitate de participant, elaborarea unui profil profesionist al firmei, identificarea de parteneri 

pentru discutii in cadrul unor intalniri face-to-face, asistenta pe durata evenimentului. 

 

In perioada 01 iulie – 15 septembrie 2015, oaspetii internationali au posibilitatea de a selecta intalnirile face-

to-face de care sunt interesati urmand ca in perioada 01 – 15 septembrie, companiile austriece  sa programeze 

dupa principiul „primul venit primul servit”, aceste intalniri cu firmele care participa la  evenimentele de 

matchmaking organizate din cadrul evenimentului. 

 

Termen limită de înscriere: 21 iulie 2015 

Informatii suplimentare: 

https://www.b2match.eu/food2015 sau www.ccibc.ro  

https://www.b2match.eu/food2015
http://www.ccibc.ro/
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Calendar evenimente internaționale 
 

 

 
 

 

 

 

Data Denumire eveniment 

8 iulie 2015 NANOTEXNOLOGY 2015 Matchmaking Event 

Brokerage Event - Thessaloniki (Greece) 

10 iulie 2015 EU Third Countries Events at EXPO2015 - Japan Event 

Brokerage Event - Milano (Italy) 

12 iulie 2015 The EU FashionMatch 4.0 @ Modefabriek  

Brokerage Event - Amsterdam (Netherlands) 

14 iulie 2015 London Textile Company Mission 

Company Mission - London (United Kingdom) 

21 iulie 2015 Sustainable and competitive Hotels through energy savings:Incoming Mission from 

Italy 

Company Mission - Rhodes (Greece) 

10 Septembrie 2015 International Furniture Fair brokerage event  

Brokerage Event - Ostroda (Poland) 

10 Septembrie 2015 International Matchmaking Event - Slovenia 2015 

Brokerage Event - Celje (Slovenia) 

16 Septembrie 2015 Horizon 2020 Energy Brokerage Event - Calls for Work Programme 2016-17 

Brokerage Event - Brussels (Belgium) 

16 Septembrie 2015 International Brokerage Event at Predict Conference Dublin 2015 

Brokerage Event - Dublin (Ireland) 

16 Septembrie 2015 Matchmaking FOR ARCH 2015 

Brokerage Event - Prague (Czech Republic) 

21 Septembrie 2015 Inward Company Mission and b2b at Yecla Furniture Fair, Murcia. Spain. 

Company Mission - Yecla, Murcia (Spain) 

22 Septembrie 2015 Brokerage event "RENEXPO 2015", Warsaw (Poland) 

Brokerage Event - Warsaw (Poland) 

22 Septembrie 2015 International matchmaking event at POLAGRA FOOD Fair 

Brokerage Event - Poznan (Poland) 

24 Septembrie 2015 IFIB (Italian forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy) matchmaking 

event 2015 

Brokerage Event - Lodi (Italy) 

24 Septembrie 2015 Meet in Italy for Life Sciences 2015 - MIT4LS 

Brokerage Event - Milano (Italy) 

7 Octombrie 2015 Meet2Match 2015 Brokerage event  

Brokerage Event - Győr (Hungary) 

7 Octombrie 2015 Matchmaking af DanFish International & DanAqua 2015 

Brokerage Event - Aalborg (Denmark) 

 
  

Reteaua de centre Enterprise Europe organizeaza o mare varietate de manifestari la 

nivel regional, national sau European, intre care evenimente de parteneriat (brokeraj) 

si misiuni economice, pentru firme din toata Europa. Acestea ajuta firmele sa-si 

identifice parteneri de afaceri, prin organizarea de intalniri bilaterale pre-programate, pe 

baza de inscriere. 

  

Daca doriti sa va inscrieti la unul din evenimentele de parteneriat sau daca doriti 

informatii suplimentare, va rugam sa contactati Centrul Enterprise Europe Network 

Bacau. 
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Oportunitati de  Afaceri si de Inovare 
   

Selectie de OFERTE, CERERI, CAUTARE PARTENERI in domeniul  afacerilor sau inovarii / tehnologiilor 

inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities Database) a Enterprise Europe 

Nerwork. 

Societatile comerciale, institutele de cercetari, universitatile, organizatiile profesionale si de afaceri care activeaza in 

judetele Bacau, Botosani, Neamț, Suceava interesate de aceste informatii sau de promovarea propriilor oferte/cereri  

de inovare sau de afaceri, pot obtine informatii suplimentare adresandu-se  

Centrului Enterprise Europe Network Bacau                Tel:            0234 570010,  

                                                                                              Fax:           0234 571070 

                                                                                              Email         ccibc@ccibc.ro 

 

Pentru obtinerea informatiilor suplimentare privind oportunitatile publicate in acest buletin, va rugam sa precizati codul 

oportunitatii  care va intereseaza  si sa ne tramsmiteti cateva date despre  compania dumneavoastra pentru a le comunica 

colegilor nostril din retea. 

Organizatiile interesate sa-si promoveze propriile oportunitati de inovare sau afaceri pot obtine formularele specializate 

de la adresa:  http://www.ccibc.ro/enterprise-europe/ sau la Centrul Enterprise Europe Bacau.   

Obtinerea de informatii si promovarea oportunitatilor in domeniul tehnologic sau de afaceri este un serviciu GRATUIT 

oferit de Centrul nostru. 

 

 

 

OPORTUNITATI DE AFACERI  
 

BOBR20150112001 

Companie braziliană specializata in fabricarea de usi masive de interior și exterior confectionate din lemn tare brazilian , 

specializata in produse durabile și fine, cauta parteneri interesati de contracte comerciale , acord de distribuție și 

acorduri de producție . 

 

BOBG20141223004 

Compania bulgară este specializata in productia de detergent , detergenti de spalat vase , săpunuri lichide , produse 

pentru îndepărtarea petelor , pastă minerala pentru maini. Materialele de spălare sunt produse cu o tehnologie avansată 

și inovatoare . Compania poate accepta comenzi pentru fabricarea sub marca privat .  

Compania este interesata în căutarea de distribuitori și agenți comerciali pentru produsele lor . 

 

BOCY20130822002 

Compania din Cipru specializata in prelucrarea sticlei, care instalează și vinde opera de arta din sticla si sticla, caută 

colaborare cu companii implicate în același sector de activitate să acționeze ca agenți și distribuitori pentru a reprezenta 

și a distribui produsele companiei . 

 

BODK20140505001 

IMM daneze cu cunoștințe aprofundate în textile organice și durabile oferă produse fabricate  100% bumbac organic 

egiptean . Mai mult, ele au dezvoltat un textil durabil pentru a fi utilizate în industria de servicii de spălătorie , precum 

hainele de lucru la spitale și alte locuri similare .  

Intreprinderile sunt în căutarea de distribuitori din Europa , care au cunoștințe in industria serviciilor de spălătorie , sau 

sunt in parteneriat direct cu o spălătorie mare . 

 

BOFR20150316002 

http://www.ccibc.ro/enterprise-europe/
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Companie franceza specializata in valve pentru aplicații în construcții cauta distribuitori din Europa . 

Compania oferă o gamă largă de produse cum ar fi: supapă pentru încălzire și ventilație , aer condiționat ( HVAC ) , 

sisteme de protecție împotriva incendiilor , precum și produse pentru distribuția apei , în scopul de a realiza economii 

semnificative de energie în clădirile publice . 

 

BODE20150325001 

Intreprinderea germana , specializata in fluide de transport și echipamente aferente pentru aplicații industriale , este în 

căutare de distribuitori și consumatori finali interesați în acordurile comerciale și de distribuție ale serviciilor Agentiei 

Compania este infiintata din 1946, fiind un producător de specialitate și comerciant de furtunuri , tuburi , fitinguri , 

manșoane , adaptoare , accesorii tuburi DIN2352 de înaltă calitate. În plus , societatea oferă inovații adaptate produse si 

solutii pentru conexiuni de fluid . Aplicațiile oferite sunt caracterizate în principal prin funcțiile lor hidraulice și 

pneumatice și sunt completate de conexiuni de joasă presiune , cum ar fi pentru petrol , gaze naturale , motorina , 

benzina , apa , etc. 

 

BOHU20141216001 

Societate comerciala din Ungaria specializata in proiectarea si fabricarea de mobilier de producție în serie este in 

cautare de parteneri din cadrul contractelor de servicii , antreprenori generali din cadrul acordurilor de fabricație și 

subcontractare . IMM ofera servicii de design și de fabricație pentru mobilier , lucrări de interior și fabricarea de case 

din lemn . 

 

BOIT20150324001 

Companie italiană care produce ulei de înaltă calitate de măsline extravirgin și legume conservate în ulei , este in 

cautarea de distribuitori care sa vinda produsele sale în întreaga Europă . Compania acordă o atenție deosebită tehnicilor 

moderne de producție și a calității materiilor prime, măslinele sunt cultivate fără îngrășăminte , culese manual și 

prelucrate printr-un proces de lucru rece  păstrandu-si proprietățile. Aceeași atenție și îngrijire se acordă si producției de 

legume conservate în ulei. 

 

 

OPORTUNITATI DE INOVARE 

 
 

TOES20141217004 

Un centru de cercetare spaniol a dezvoltat o tehnologie bazată pe viziune spectral cu rolul de a gestiona mai bine 

parametrii de calitate din produsele alimentare . Tehnologia inspectează 100 % din produs și prezintă o hartă a 

compoziției cudistribuția tuturor componentelor . Este mai rapid și mai ieftin decât tehnicile convenționale . Centrul este 

interesat de stabilirea de acorduri de cooperare tehnică cu firme din industria alimentară. 

 

TOUA20141203001 

Oamenii de stiinta din Ucraina specializati in fabricarea produselor din piele  și procesul de bronzare, a dezvoltat o 

tehnologie ecologică pentru pielea animalelor ( bovine ) pentru a produce un set de produse de înaltă calitate ( albastru 

umed, alb umed , crusta ), precum și piele pentru încălțăminte ( lucru / sport / pantofi sport ) și mobilier . Dezvoltatorii 

sunt în căutarea de parteneri industriali pentru licențiere precum și instituțiile de cercetare-dezvoltare pentru cooperare 

tehnică / de cercetare. 

 

TOTR20150319001 

Companie turca , expertizata în tehnologii de procesare a imaginii și analiza video a dezvoltat un program de calculator 

ce permite utilizatorilor să acceseze imagini medicale din propriile computere. În plus față de acces imagine , utilizatorii 

pot , de asemenea, edita și face orice modificări pe imagini medicale prin instrumentele de software. 

IMM este interesat în găsirea de companii interesate de licențierea software-ul. 

 

TRPL20150414001 

Companie poloneza specializata in fabricarea capcanelor si insecticidelor, pentru a monitoriza insectele și dăunătorii, 

este în căutare de instrumente de monitorizare IT pentru insecte in mediul lor natural . Se preconizează o cooperare de 

viitor sub contract comercial cu asistenta tehnica. 
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TOAT20150611001 

Companie austriacă activă în domeniul monitorizării și curățării sistemelor de rețea de apă a dezvoltat un cablu TV de 

inspecție - conducte cu detecție a scurgerilor integrate . Produsul permite inspectarea optică și acustică completa a 

conductelor prin wireless fără a întrerupe funcționarea . Este posibila o inspecție continua până la 50 km lungime. 

Compania cauta parteneri pentru acorduri comerciale cu asistență tehnică pentru acordurile de lansare pe piață și de 

licență. 

 

TRLT20141216001 

Compania lituaniană este specializata in servicii profesionale de infrumusetare și terapie oferind masaje corporale 

specializate, cu mașini tip rola . În scopul de a extinde afacerea companiei este în căutare de noi metode și / sau 

dispozitive care ar putea ajuta să-și extindă gama de servicii de înfrumusețare și de sănătate oferite. Sunt preferate 

soluțiile non- invazive, deja testate . Compania este în căutare de acord comercial cu asistenta tehnica. 
 

09 BG 0536 3EC1 

Firma din Bulgaria , producatoare de articole prin metoda de turnare centrifugală , a dezvoltat o tehnologie pentru 

producerea articolelor de mari dimensiuni , garnituri cilindru pentru motoare diesel marine și generatoare diesel.  

Este o tehnologie de varf, care are un impact economic mai mare comparativ cu metodele convenționale de turnare. 

Compania cauta parteneri industriali interesati de parteneriat tehnologic și de acorduri comerciale cu asistență tehnică  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Comisia Europeana si persoanele care actioneaza in numele Comisiei Europene nu sunt responsabile pentru 

modul in care poate fi utilizata informatia continuta in acest e-buletin. Punctele de vedere din aceasta publicatie 

apartin autorilor si nu reflecta in mod necesar politicile Comisiei Europene. 

 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 

Camera de Comert si Industrie Bacau 

Enterprise Europe Network  Bacau 

Adresa: Str. Libertatii, Nr. 1, Bacau, cod postal 600052, Romania 

Tel :0234 570 010   Fax: 0234 571 070 

E-mail: een@ccibc.ro   website: www.ccibc.ro 

 

UNINEA EUROPEANĂ  

mailto:een@ccibc.ro
http://www.ccibc.ro/

