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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 peste 60 de tari, inclusiv cele 28 state membre ale Uniunii Europene, țări candidate, țări membre 
ale Spațiului Economic European, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud (BRICS) (Detalii: 
http://een.ec.europa.eu/)  
Rețeaua Enterprise Europe Network este prezentă în Macroregiunea 2 (Regiunile Nord-Est și 
Sud-Est), prin intermediul Consorțiului ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) 

format din 6 parteneri. Partenerii consorțiului 
sunt: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și 
Agricultură Constanța, Camera de Comerț, 
Industrie și Agricultură Galați, Camera de Comerț 
și Industrie Bacău, Tehnopolis Iași – Parc Științific 
și Tehnologic, Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Nord-Est si Institutul de Proiectare și 
Automatizări IPA SA, Sucursala Galați 
(www.enterprise-europe-erbsn.ro). 
Urmând sloganul “sprijin pentru IMM-urile 
ambițioase dornice să inoveze și să se dezvolte 
internațional”, Centrul Enterprise Europe Network 
din cadrul CCI Bacău oferă o gamă largă de servicii 
gratuite pentru clienți din județele Bacău, Vaslui, 
Iași, Suceava, Botoșani, Neamț: 

 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 și servicii ale 
companiilor locale și găsi noi parteneri de afaceri în afara țării 

 Organizare misiuni economice și de brokeraje (parteneriate de afaceri)  

Cuprins: 
 
- Despre Enterprise Europe Network 
- Informații Europene 
- Consultări publice 
- Calendar evenimente în rețeaua Enterprise Europe 

- Oportunități de Afaceri și Inovare  

http://een.ec.europa.eu/
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 Informații 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, condiții pentru implementarea corectă a 
legislației privind Piața Unică Europeană, implicarea reprezentanților mediului de afaceri local în 
procesul de policy-making, prin transmiterea de feedback către Comisia Europeană cu ocazia 
consultărilor publice europene 

 Servicii de informare și sign-posting  în sprijinul  inovării 
Detalii suplimentare: http://ccibc.ro/enterprise-europe-network/ ;  http://www.enterprise-europe-
erbsn.ro 
 
 

Informații europene 

 

Se decide soarta fondurilor europene: 

Discuții la nivel înalt între liderii UE - ce se întâmplă cu România 

 

Liderii europeni, reuniți la sfârșitul lunii februarie 
la un summit informal la care s-au discutat 
despre bugetul UE post-Brexit, sunt divizați în 
privința ideii de introducere a unor noi condiții 
pentru accesarea fondurilor europene, cum ar fi 
acceptarea redistribuirii migraților sau situația 
statului de drept. Acest summit este doar 
începutul unei lungi dezbateri despre cadrul 
bugetar multianual al UE pentru perioada 2021-
2027, principala problemă fiind golul de 13-15 miliarde de euro anual pe care Brexit-ul îl va 
lăsa în acest buget prin pierderea contribuției Marii Britanii. 
Comisia Europeană a propus umplerea parțială a acestui gol prin creșterea contribuțiilor 
naționale, dar și prin realizarea de economii. Însă această perspectivă a diminuării bugetului 
comunitar îngrijorează tarile est-europene, care se tem de o diminuare a fondurilor alocate 
în cadrul Politicii de Coeziune, ținând cont de prioritățile pe care executivul comunitar le are 
acum în vedere (competitivitatea, migrația, apărarea, combaterea terorismului, etc.) și faptul 
că unele tari contributoare nete la bugetul UE, respectiv Austria, Olanda, Suedia și 
Danemarca, refuză să-și majoreze contribuțiile. 

În dezbatere a intrat și inițiativa venită dinspre unele state membre contributoare nete, în 
special Germania, care au cerut ca accesarea fondurilor europene să fie legată de 
îndeplinirea unor noi condiții, precum acceptarea primirii de migrați extracomunitari. O altă 
posibilă condiție evocată este situația statului de drept, comisarul european pentru justiție, 
Vera Jourova, confirmând în luna ianuarie că a primit din partea Colegiului Comisarilor 
sarcina să propună o definiție care să evidențieze că toate statele membre trebuie să 
respecte statul de drept înainte de a primi fonduri europene. 

'Prin distribuția fondurilor structurale, trebuie să asigurăm că criteriile de alocare vor reflecta 
în viitor angajamentul multor regiuni și municipalități în primirea și integrarea migraților', a 
declarat cancelarul Angela Merkel într-un discurs susținut în fața Bundestagului la sfârșitul 
lunii februarie. 

Dar propunerea ei a fost primită de ceilalți lideri europeni cu reacții împărțite. Astfel, 
președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, a amintit că unicul scop al fondurilor europene este 
să ajute la integrarea regiunilor mai sărace ale UE în economia blocului comunitar, poziție 
exprimată anterior de unele tari din Est, precum Polonia și Ungaria. 'Conform tratatelor, 

 
 

http://ccibc.ro/enterprise-europe-network/
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
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fondurile de coeziune sunt fonduri structurale, obiectivul lor este o mai bună convergență, 
nu pot fi pentru altceva', a explicat ea. 

La rândul său, premierul luxemburghez Xavier Better a părut mai degrabă critic față de 
propunerea avansată de Merkel. 'Cine va fi pedepsit apoi? Nu guvernele, ci cetățenii', a spus 
el înaintea summitului. În schimb, premierul olandez Mark Rutte a afirmat că respectiva 
propunere are un 'anumit rost', dar că țara sa încă mai trebuie să o studieze înainte de a se 
pronunța. Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat că ar putea 'înțelege în principiu' 
ideea condiționalității, dar a cerut ca ea 'să nu se concentreze constant pe refugiați'. Cât 
despre președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acesta a subliniat că nu 
dorește noi diviziuni între Est și Vest. 'Nu vreau o nouă diviziune în Europa, am avut destule', 
a spus el. 

Sursa: www. stiripesurse.ro 

 
 

 
Sistem pentru apeluri de urgență  

menit să reducă numărul de accidente mortale 
 

Toate mașinile și vehiculele comerciale ușoare noi înmatriculate în UE după 31 martie 2018 
trebuie să fie echipate cu sistemul eCall pentru alertarea serviciilor de urgență prin intermediul 
GPS-ului. 

 

Cu ajutor financiar din partea UE, compania 
maghiară Albacomp RI elaborează un 
sistem de comunicații și un dispozitiv eCall 
pentru vehiculele mai vechi. Astfel, 
conducătorii auto care au mașini mai vechi 
vor putea beneficia și ei de un sistem de 
apelare a serviciilor de urgență. 

 

Scopul acestei tehnologii este să accelereze operațiunile serviciilor de urgență și să reducă 
numărul accidentelor rutiere mortale. În cazul unui accident, sistemul transmite automat date 
importante către numărul de telefon de urgență 112.  Datele sunt trimise prin intermediul unui 
telefon mobil cu conectivitate Bluetooth sau al unui dispozitiv echipat cu o cartelă SIM. Aceste 
date includ coordonatele GPS, ora accidentului, numărul de pasageri și numărul de 
înmatriculare al vehiculului. 

Informații generale 

 Un prototip de lucru urmează să fie finalizat până la 30 septembrie 2018. 
 În caz de accident, acesta va facilita accesul la asistență pentru pasagerii vehiculelor 

mai vechi. 
 Se estimează că vânzările se vor cifra la 10 000 de unități pe an. 
 Valoarea investiției se ridică la peste 3,2 milioane EUR 

Sursa: https://europa.eu/investeu/projects/automated-ecall-system_ro 
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IMM-uri pe harta #investEU 
 

 
Comisia Europeană și Fondul european de 

investiții (FEI) au lansat miercuri, 28 februarie, 

o nouă hartă interactivă care oferă 

posibilitatea de a localiza cu mare precizie 

IMM-urile ce au beneficiat de finanțare 

europeană, până la nivelul străzii unde 

acestea își au sediul. În total, peste 1 milion de 

afaceri mici și mijlocii, cu mai mult de 4,8 

milioane de angajați, au beneficiat de o 

finanțare de peste 79 miliarde de euro. 

În România au fost finanțate 16.441 IMM-uri, având în total 163.450 de angajați. Valoarea 

totală a finanțărilor de care au beneficiat se ridică la 1,151 miliarde de euro. 

Datorită diferitelor programe de finanțare, sute de mii de IMM-uri și antreprenori de pe întreg 

cuprinsul Europei au primit sprijinul financiar de care aveau nevoie pentru a-și putea porni și 

dezvolta afacerile. Acum se poate vedea exact unde se află cei care au beneficiat de aceste 

fonduri europene. 

http://europa.eu/investeu/home_ro  

Prin intermediul platformei online, eif4smes.com (link is external), pot fi efectuate căutări în 

funcție de program sau sector, ori pur și simplu se poate naviga pe hartă. 

Facilitarea accesului la finanțare europeană pentru afacerile de mici dimensiuni reprezintă o 

prioritate majoră pentru UE.  

Întrebări din partea publicului larg pot fi adresate:  

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email care poate fi accesat 

de pe link-ul https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_ro  

Sursa: ec.europa.eu 
 

Consultări publice europene 
 

 
Consultare publică privind revizuirea definiției IMM-urilor 

 
Perioada consultării:  6 Februarie 2018 - 6 Mai 2018 

Grup-țintă 
 
Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor. Comisia Europeana prin Direcția 
Generala  (DG GROW) – Piața internă, industrie antreprenoriat și IMM-uri este interesată în 
mod special de contribuțiile de la: 

 autoritățile naționale și regionale 
 întreprinderi, asociații și organizații ale întreprinderilor 

http://europa.eu/investeu/home_ro
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_ro
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 furnizori de capital de risc, instituții academice și de cercetare, cetățeni. 

Obiectivul consultării 
 
Definiția IMM-urilor, așa cum este formulată în Recomandarea 2003/361/CE, reprezintă 
instrumentul structural utilizat pentru a identifica întreprinderile care se confruntă cu deficiențe 
de piață și provocări specifice legate de mărimea lor, ceea ce le permite să beneficieze de 
tratament preferențial în materie de ajutoare publice. 

Este un instrument folosit în diverse politici ale UE, precum concurența (ajutoarele de stat), 
fondurile structurale, cercetarea și inovarea (Orizont 2020). Mai mult decât atât, definiția IMM-
urilor este relevantă pentru anumite excepții administrative și reduceri de taxe europene, de 
exemplu pentru Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea 
substanțelor chimice (REACH). 

În prezent, Comisia pregătește o evaluare și o posibilă revizuire a anumitor aspecte ale 
definiției IMM-urilor. Prezenta consultare publică face parte din acest proces și îi va permite 
oricărei părți interesate să își exprime opinia cu privire la evaluarea și impactul definiției IMM-
urilor.. 

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului 
 
Dacă doriți să completați chestionarul on-line în EU Survey:  Chestionarul este disponibil în 
toate cele 23 de limbi oficiale ale UE. Puteți răspunde în oricare dintre aceste limbi. 

Puteți să încărcați documente, cum ar fi un document de poziție, sau să le trimiteți pe adresa 
de contact. 

Chestionarul in limba romana este disponibil la adresa: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/review_sme_definition?surveylanguage=RO  
 
Revizuirea definiției IMM 
Comisia Europeană reexaminează definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) (Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003). 
 
Obiectivul acestei reexaminări este de a se asigura că definiția IMM-ului rămâne adecvată 
scopului și își îndeplinește obiectivele în contextul economic actual. Acest chestionar va 
permite evaluarea caracterului adecvat al definiției actuale a IMM-urilor și a opțiunilor pentru o 
eventuală modificare a recomandării, astfel încât întreprinderile de mici dimensiuni din Europa 
să beneficieze în continuare de sprijin specific la nivelul politicilor. 
 
Prin oferirea unei definiții comune a ceea ce înseamnă un IMM „veritabil”, recomandarea are 
următoarele obiective principale: 
- să creeze condiții de concurență echitabile și să evite denaturarea concurenței între 
întreprinderi; 
- să asigure un tratament egal pentru toate IMM-urile; și 
- să îmbunătățească coerența și eficacitatea politicilor privind IMM-urile. 
 
Se consideră că un IMM „veritabil” este o întreprindere pentru care dimensiunea ar putea 
reprezenta un handicap. Au fost instituite o serie de politici europene pentru a se garanta că 
aceste IMM-uri beneficiază de sprijin financiar, de reducerea taxelor, de reducerea sarcinii 
administrative etc. Definiția IMM-ului la nivelul UE este un instrument operațional pentru a 
identifica IMM-urile care ar trebui să beneficieze de aceste politici. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/review_sme_definition?surveylanguage=RO


6 

 

Pentru a identifica aceste IMM-uri „veritabile”, definiția IMM-ului la nivelul UE se bazează pe 3 
criterii: 
 numărul de angajați 
 parametrii financiari; 
 independență/deținere. 
 
Criteriul privind numărul de angajați (< 250 în echivalent normă întreagă pe an) este considerat 
a fi cel mai important și trebuie să fie îndeplinit. 
 
Pentru a reflecta performanța unei întreprinderi în comparație cu concurenții săi și specificitățile 
diferitor sectoare (de exemplu, sectorul comerțului și al distribuției are, prin natura sa, cifre de 
afaceri mai mari decât sectorul producției), trebuie să fie îndepliniți parametrii financiari legați 
de cifra de afaceri (≤ 50 de milioane EUR) sau de totalul bilanțului (≤ 43 de milioane EUR). 
Definiția permite posibilitatea de a depăși unul dintre aceste două praguri financiare. 
 
„Independență/deținere” este cel de al treilea criteriu care trebuie luat în considerare. Un IMM 
care face parte dintr-un grup mare poate avea acces la sprijin care nu este disponibil 
concurenților de aceeași dimensiune care nu au astfel de legături. Prin urmare, definiția IMM-
ului la nivelul UE face distincția între întreprinderi autonome, întreprinderi cu relații de 
parteneriat (deținere între 25 % și 50 %) și întreprinderi cu legături de afiliere (deținere de peste 
50 %). 
 
O întreprindere este autonomă dacă este total independentă sau dacă nu are parteneri sau 
entități afiliate. Nu este autonomă dacă are relații cu alte entități (de parteneriat sau de afiliere). 
În aceste cazuri, numărul de angajați și datele financiare (cifra de afaceri și bilanțul) ale acestor 
alte entități trebuie să fie adăugate la datele întreprinderii. 
 
Articolul 6 din recomandare descrie modul în care aceste relații sunt luate în considerare și 
modul în care ar trebui calculate datele. 
 
Cu toate acestea, două hotărâri ale Curții de Justiție din septembrie 2016 
(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-675/13 și 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-587/14) limitează domeniul de 
aplicare al relațiilor care pot fi luate în considerare. Această abordare ar putea permite 
întreprinderilor mari să elaboreze structuri și să creeze entități de tip „satelit” pentru a beneficia 
de sprijin destinat unor IMM-uri veritabile care nu dispun de sprijin din partea unor grupuri mari. 
 
Textul integral al recomandării și orientări și exemple privind aplicarea în practică a definiției 
IMM-ului la nivelul UE sunt incluse în Ghidul utilizatorului. Acesta poate fi consultat la adresa: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations 

 
 

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe Network 
 

  
 

Rețeaua de centre Enterprise Europe organizează o mare varietate 
de manifestări la nivel regional, național sau European, printre care 
evenimente de parteneriat (brokeraj) pentru firme din toata Europa. 
Acestea ajută firmele să-și identifice parteneri de afaceri, prin 
organizarea de întâlniri bilaterale pre-programate, pe bază de 
înscriere. Calendarul prezintă evenimentele care vor urma – 
secțiunea este în permanentă schimbare, pe măsura ce sunt 

adăugate noi manifestări.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-675/13
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-587/14
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations
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Daca doriți sa vă înscrieți la unul din evenimentele de parteneriat sau dacă doriți 
informații suplimentare, vă rugam să contactați Centrul Enterprise Europe Network 
BACĂU. 
 

April 2018 
 

3 April 2018 
BUSINESS BEYOND BORDERS AT FIDAE 2018 
Brokerage Event - Santiago (Chile) 

4 April 2018 
LAVAL VIRTUAL Rendez-vous Business: meetings in virtual and 
augmented reality 
Brokerage Event - Laval (France) 

4 April 2018 
Health Innovation Market Portugal 2018  
Brokerage Event - Porto (Portugal) 

4 April 2018 
IoTMatch - Brokerage event for the IoT industries @ SIdO (The IoT 
Showroom) in Lyon, France 
Brokerage Event - LYON (France) 

4 April 2018 

MEGRA 2018, Slovenia, Meet4Business, International matchmaking event 
- New business opportunities in construction, energetics, municipal 
services and trade & green technologies 
Brokerage Event - Gornja Radgona (Slovenia) 

5 April 2018 
Outgoing Lithuanian agro chemical sector company mission to Latvia 
Company Mission - Riga (Latvia) 

5 April 2018 
B2B at Innovation Village 2018 - Naples 
Brokerage Event - Naples (Italy) 

10 April 2018 
International B2B meetings at Mostar Fair 2018 
Brokerage Event - Mostar (Bosnia and Herzegovina) 

11 April 2018 
Brokerage Event in the framework of the International Fair of Metal 
Processing STOM 2018 
Brokerage Event - Kielce (Poland) 

11 April 2018 
Nordbygg Business Forum - Construction Industry Trade Fair 
Brokerage Event - Stockholm (Sweden) 

11 April 2018 
An outgoing multisectoral company mission of Lithuanian SMEs to Latvia 
Company Mission - Riga (Latvia) 

12 April 2018 
6th Biopesticide matchmaking event 
Brokerage Event - London (United Kingdom) 

12 April 2018 
Future Transports Match 2018 at VECS 2018 
Brokerage Event - Gothenburg (Sweden) 

13 April 2018 
Baltic Fashion & Textile Riga 2018 
Brokerage Event - Riga (Latvia) 

16 April 2018 
Brokerage event for 2018-2020 transport call Horizon 2020: Transport 
Research Arena 2018 Vienna 
Brokerage Event - Vienna (Austria) 

17 April 2018 
2018 Taiwan Trade Mission to Lithuania, Vilnius 
Company Mission - Vilnius (Lithuania) 

18 April 2018 
conhIT Business Meetings 2018 
Brokerage Event - Berlin (Germany) 

19 April 2018 
Earth Observation (EO) and Copernicus Technologies - Conference - 
Workshops – Matchmaking 
Brokerage Event - Bochum (Germany) 

19 April 2018 
Brokerage Event at the Marine Energy Wales Conference 
Brokerage Event - Cardiff (United Kingdom) 

19 April 2018 
Company Mission of Foreign Buyers to Ulyanovsk, Russia 
Company Mission - Ulyanovsk (Russia) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/ae24705c-8d7e-4728-957d-b3969bac573c?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d70550cb-9b0d-4938-b0a0-8ca4af99a8e3?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d70550cb-9b0d-4938-b0a0-8ca4af99a8e3?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/64f356cf-724f-446f-b7d8-5e3028d090b5?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6f4b2212-91ad-4301-8025-72fb2780bdd5?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6f4b2212-91ad-4301-8025-72fb2780bdd5?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/849308bc-54ef-414b-8dde-861923219b26?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/849308bc-54ef-414b-8dde-861923219b26?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/849308bc-54ef-414b-8dde-861923219b26?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/7fe89cf7-8235-405c-b53f-26f30d16d3f6?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/59d6d103-07b4-49a9-b9fa-cee95fc11f88?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e0248e76-d615-4fcf-9ccd-73bc548cb183?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/f7614a3e-c793-4dbd-bbd0-7c74ca38fb0f?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/f7614a3e-c793-4dbd-bbd0-7c74ca38fb0f?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/dd569db2-b76c-4ca2-8b67-356cf1e22b68?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e48c50b5-e750-41a3-b1b1-8bb54aaca9d7?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/2e66351e-1432-452c-a057-d85e0f302682?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/4f1a53c6-bf2c-4239-a3d3-60577f685da8?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/8ea65b07-f5cf-485a-9c86-bcdb318e29e9?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d2dc88f0-f176-45a6-aafc-9ab4593578fe?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d2dc88f0-f176-45a6-aafc-9ab4593578fe?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d227a07b-3911-4695-a0ad-c55295aa686e?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/c7b178e7-6db8-41c9-8067-96bc9776dd6a?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b20c52c0-50c2-454a-b551-a1c63b8509ae?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b20c52c0-50c2-454a-b551-a1c63b8509ae?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/2149796e-bf28-4982-9c11-89b8d4c8b724?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/668571dd-d264-44a7-9208-157358133a55?
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21 April 2018 
Company Mission of Greek ,Turkish and Hungarian SMEs to Salone del 
Milano 2018  
Company Mission - Milan (Italy) 

22 April 2018 
Organic Armenia at Natural and Organic Products Europe (NOPE) 2018 
Company Mission - London (United Kingdom) 

22 April 2018 
Healthcare Trade Mission to Indonesia 
Company Mission - Jakarta (Indonesia) 

23 April 2018 
EEN Brokerage Event during Hannover Messe 2018 
Brokerage Event - Hannover (Germany) 

23 April 2018 
Company mission of Polish companies from metal processing sector to 
Hannover, Germany 
Company Mission - Hannover (Germany) 

24 April 2018 
Technology & Business Cooperation Days at HANNOVER MESSE 2018 
Brokerage Event - Hannover (Germany) 

24 April 2018 
eHealth Match 2018 
Brokerage Event - Gothenburg (Sweden) 

24 April 2018 
Food & Hotel Asia 2018 
Fair/Exhibition - Singapore (Singapore) 

25 April 2018 
Urbis Smart City Brno 2018 
Brokerage Event - Brno (Czech Republic) 

25 April 2018 
Brokerage event FOWT 2018 dedicated to Floating Offshore Wind 
Turbines_Marseille (FR)_25-26 April 2018 
Brokerage Event - Marseille (France) 

25 April 2018 
International Aerospace Days Berlin 2018 - Brokerage Event @ ILA Berlin 
2018 
Brokerage Event - Berlin (Germany) 

25 April 2018 
Mission Économique Camerounaise et de la CEEAC 2018 pour la 
Promotion du Commerce Extérieur et Ouverture des PME à l’International  
Company Mission - BRUSSELS (Belgium) 

25 April 2018 
INNOFORM 2018 - Brokerage Event at International Cooperative Trade 
Fair of Tools and Processing Industry  
Brokerage Event - Toruń (Poland) 

26 April 2018 
2018 Taiwan Trade Mission to Bulgaria, Sofia 
Company Mission - Sofia (Bulgaria) 

26 April 2018 
Introduction to the IMP³rove Approach 
Training - Istanbul (Turkey) 

27 April 2018 
Horizon 2020 Brokerage Event Space for Climate and Smart Mobility 
Brokerage Event - Paris (France) 

27 April 2018 

Product Placement in films: opportunity to increase brand awareness in 
EU and Asia within the frame of the Udine Far East Film Festival. 
International Business Meetings Event 
Brokerage Event - Udine (Italy) 

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

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/21cf3c60-dfbc-4b92-996d-21c22f693de9?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/21cf3c60-dfbc-4b92-996d-21c22f693de9?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/02742154-68ab-4cff-9340-a73736810c11?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/a3812f8e-8304-4ada-92a6-1374ae948021?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e599613b-2d69-41ae-acaf-a055f267418e?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/214d6f18-dcf4-49a2-b676-6800a95c470d?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/214d6f18-dcf4-49a2-b676-6800a95c470d?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/8c7a4b1e-4391-486a-84e9-4d861e094bb1?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6cb667cc-df6f-4045-ad7d-d6302d7c4e52?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6c82edc3-aa4d-4bd3-90c2-f7dc37ad117e?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/4803e7eb-41fe-4dae-aa7a-a1554f0468e7?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/29064180-00a6-4c13-9e41-3b58c937637f?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/29064180-00a6-4c13-9e41-3b58c937637f?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/332e5f14-d6a9-49b9-843a-40ea2cc3e9e9?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/332e5f14-d6a9-49b9-843a-40ea2cc3e9e9?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b71c13a4-6541-495a-8dc2-4c9041e8b220?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b71c13a4-6541-495a-8dc2-4c9041e8b220?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e8bd3295-e1a3-4ce0-816f-546ade06c142?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e8bd3295-e1a3-4ce0-816f-546ade06c142?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/1b4f5d3d-b266-4ffb-9890-4cadd5679d88?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/34c18f45-4a47-40bd-b35b-50e8d70841ae?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d39a0043-f103-4772-a63a-eac8bd80fc38?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b714cd34-1b21-4d30-83f4-f0c2c372b0f5?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b714cd34-1b21-4d30-83f4-f0c2c372b0f5?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b714cd34-1b21-4d30-83f4-f0c2c372b0f5?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
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Selecție de OFERTE, CERERI, CAUTARE PARTENERI  în domeniul  afacerilor sau inovării/ 
tehnologiilor inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities 
Database) a Enterprise Europe Network. 
 
Societățile comerciale, institutele de cercetări, universitățile, organizațiile profesionale și de afaceri 
care activează în județele BACĂU, NEAMȚ, VASLUI, IASI, SUCEAVA și BOTOȘANI interesate de 
aceste informații sau de promovarea propriilor oferte/cereri  de inovare sau de afaceri, pot obține 
informații suplimentare adresându-se Centrului Enterprise Europe Network CCI Bacău  (tel: 0234 
570010, fax: 0234 571070, email: een@ccibc.ro).  
 
Pentru obținerea informațiilor suplimentare privind oportunitățile publicate în acest buletin, vă rugăm 
să precizați codul oportunității care vă interesează și să ne transmiteți câteva date despre compania 
dumneavoastră pentru a le comunica colegilor noștri din rețea. 
 
Organizațiile interesate să-și promoveze propriile oportunități de inovare sau afaceri pot obține 
formularele specializate de la Centrul Enterprise Europe Network CCI BACĂU.   
Obținerea de informații și promovarea oportunităților în domeniul tehnologic sau de afaceri este un 
serviciu GRATUIT oferit de centrul nostru. 

 
  
 
 
 OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 

 
Un furnizor polonez de role de oțel și alte componente pentru sisteme de transport de mărfuri 
vrac caută distribuitori și agenți pe piețele externe. Compania este interesată de o agenție 
comercială și / sau un acord de servicii de distribuție. BOPL20171128001 
O companie inovativă belgiană specializată în izolarea termică a clădirilor a dezvoltat un bloc 
de izolații special, inovator și eficient, care permite construirea de clădiri ecologice și eficiente 
din punct de vedere energetic pentru a ajunge la standardul pasiv fără nici o dificultate. Acest 
produs revoluționează modul de construire prin propunerea unei soluții complete. 
BOBE20171128001 
 
Un IMM polonez oferă echipamente sanitare conform acordului de servicii de distribuție. 
Aceasta companie este specializată în producția de echipamente sanitare pentru bucătărie și 
baie. Caută parteneri străini pentru distributie de produse în țările lor. BOPL20171214002 
 
O companie iordaniană, specializată în dulciuri orientale arabe și considerată prima în acest 
domeniu, caută distribuitori pe piețele europene. Compania are deja propria sa piață 
internațională în SUA, Arabia Saudită și Kuweit. BOJO20171212002 
 
O companie israeliană a dezvoltat o soluție eficientă pentru utilizatorii de spray cu aerosoli 
pentru ambalaje / cutii / recipiente pentru a înlocui banda adezivă standard. Partenerii țintă 
sunt producători de spray-uri cu aerosoli, dealeri de spray-uri cu aerosoli pentru automobile / 
industriale etc. Compania caută agenții comerciale, servicii de distribuție și acorduri de licență. 
BOIL20171213001 
 
O companie poloneză de proiectare și producție care se ocupă de turnarea prin injecție, în 
special oferind soluții inovatoare de ambalare pentru industria automobilelor, industria textilă 
și mobilierul casnic, caută parteneri în cadrul unui acord de fabricație. BOPL20180109001 
 

Oportunități de Afaceri și de Inovare 

mailto:een@ccibc.ro
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Un grup farmaceutic iordanian înființat în 2010, specializat în producerea de produse 
farmaceutice, cosmetice, pe bază de plante și medicamente, caută distribuitori sau agenți, 
prin intermediul serviciilor de distribuție sau al acordurilor de agenție comercială. 
BOJO20171126001 
 
Companie italiană lider în producția de cazane eficiente din punct de vedere al consumului de 
combustibil caută distribuitori în cadrul unui acord de servicii de distribuție Compania poate 
furniza 174 de modele de cazane din lemn, peleți, porumb, granule și combustibili eficienți, cu 
nenumărate posibilități de combinații. BOIT20171109001 
 
Companie spaniolă dedicată distribuției de instrumente și echipamente medicale caută 
companii europene de producție de instrumente medicale și sanitare. Pentru a-și extinde 
afacerea, ei caută parteneri europeni, care ar putea fi companii care fabrică instrumente 
medicale. Compania este foarte flexibilă și are experiență în acest domeniu de activitate. 
BRES20171207001 
 
 
Companie en-gros din Marea Britanie caută producători de pui de calitate medie din UE care 
să îndeplinească toate standardele corespunzătoare pentru un acord de fabricație și furnizare. 
Compania dorește să-și extindă piața de export și, de asemenea, să colaboreze cu anumiți 
furnizori pentru produse specifice, cum ar fi pui și ficat congelate, în pungi de 1 sau 1,5 kg. 
BRUK20171216001 
 
 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 

 
Procesul de biofiltrare dezvoltat de un centru belgian de cercetare (RC) elimină hidrogenul 
sulfurat din fluxurile gazoase prin oxidarea selectivă a sulfurii in sulf elementar. Acest proces 
are mai multe avantaje în comparație cu metodele existente: nu este nevoie să înlocuiți 
biocatalizatorul, consumul redus de substanțe chimice și eficiența eliminării sulfurilor  este mai 
mare de 95%. Caută un partener industrial care dorește să se dezvolte în continuare 
(construirea unei fabrici demonstrative) și să comercializeze tehnologia (licențierea). 
TOBE20171222001 
 
Un inventator bulgar a dezvoltat un dispozitiv inovator care reține și furnizează energie 
cinetică, cu o sursă de alimentare hidraulică autonomă și telecomandă pentru autovehicul, 
care reduce semnificativ pierderile de energie și se aplică tuturor tipurilor de autovehicule. 
Inventatorul caută acorduri de cooperare în domeniul cercetării cu companii pentru a-și testa 
invenția și a optimiza performanța. TOBG20171121001 
 
Institut polonez de cercetare care lucrează în domeniul tehnologiilor din lemn a dezvoltat o 
metodă inovatoare de protecție împotriva ciupercilor. Această tehnologie ar putea fi ușor 
implementată în procesul tradițional de producție a plăcilor aglomerate. Tehnologia a fost 
dezvoltată ca o metodă testată în laborator, pentru protecția plăcilor aglomerate. Institutul 
caută în prezent parteneri care să dezvolte tehnologia și să o pună în aplicare pe piață. Tipul 
de cooperare dorit este un acord de licență. TOPL20180201001 
 
O companie din Marea Britanie a descoperit și brevetat o modalitate de a oferi semnale de 
avertizare timpurie împotriva pierderii auzului. Producătorii de căști care doresc să exploreze 
această nouă piață sunt solicitați pentru cooperare tehnică și licențiere. TOUK20171213001 
 
Un IMM italian a dezvoltat un nou produs de respingere a șoarecilor. Acesta este un ulei de 
bază,  repelent natural non-toxic, potrivit pentru case cu animale de companie și copii. Un 
exemplu de produs este deja pe piață și constă dintr-o linie completă de difuzoare de carton 
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standalone care pot  satisface toate nevoile clienților. Se solicită licență, comerciale și acorduri 
de asistență tehnică. Țările vizate sunt  în principal din Europa, apoi cele din afara UE. 
TOIT20180115001 
 
O companie din Marea Britanie oferă o gamă largă de servicii inovatoare pentru descoperirea 
rapidă a medicamentelor și proiectelor de dezvoltare, prin furnizarea unei serii de soluții de 
sinteză compuse. Se dorește cooperarea cu companiile care au nevoie de ajutor cu privire la 
aprovizionarea cu ingrediente farmaceutice active (API) sau necesitatea de a realiza noi 
molecule sau cele pentru utilizare în cercetare și dezvoltare. Tip de cooperare: acord 
comercial cu asistență tehnică.TOUK20180221001 
 
Companie austriacă TIC a lansat o soluție bazată pe cloud pentru documentația de 
construcție, gestionare a sarcinilor și defectelor. Aceasta include o aplicație web și alte aplicații 
pentru toate tipurile de smartphone-uri și tablete, care pot înregistra sarcinile și defectele de 
pe și în afara unui site într-o manieră eficienta de cost și timp. Sistemul este ușor de utilizat, 
disponibil pentru toate platformele și browserele mobile și are o rentabilitate a investiției de 
peste 900%. Se caută un acord comercial cu asistență tehnică. TOAT20180219001 
 
O companie poloneză specializată în furnizarea de servicii în domeniul proiectării structurilor 
de drumuri și poduri oferă o tehnologie inovatoare de acoperire a podurilor polimerice armate 
cu fibre. Este luat în considerare un acordul de colaborare pentru servicii. TOPL20171213002 
 
O companie germană specializată în vizualizarea și animația tridimensională (3D) a anatomiei 
umane,i a soluțiilor augmentate și a realității virtuale caută parteneri pentru a dezvolta produse 
software care pot fi comercializate în scopuri medicale și educaționale. Compania caută 
colaborări în cadrul acordurilor de joint venture și de cooperare în domeniul cercetării. 
TRDE20180130001 
 
Doi antreprenori belgieni au dezvoltat un prototip pentru un echipament aquaponics care 
urmează să fie vândut in gospodarii urbane, dar si de cei care doresc să reducă costurile de 
producție. Aquaponica sau acvacultura hidroponică înseamnă cultivarea legumelor și 
plantelor în simbioză cu acvacultura. Echipamentul vizează promovarea producției locale 
durabile de hrană la nivel de gospodărie. Aceștia caută alți antreprenori de acvaponie pentru 
acordul de cooperare tehnică sau acordul comercial cu asistența tehnică. TRBE20171108001 
 
 
 
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 această publicație aparțin 
autorilor și nu reflectă în mod necesar politicile Comisiei Europene. 
 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK BACĂU 

CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE BACĂU 
Adresa: Strada Libertății nr.1, 600052 Bacău 

Tel :0234 570010   Fax: 0234 571070 
E-mail: een@ccibc.ro 


