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ERBSN - Centrul Enterprise Europe ADR Nord-Est
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 țări, 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,
Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA,
Sucursala Galați (www.enterprise-europe-erbsn.ro).
Centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADR Nord-Est oferă următoarele servicii
specializate (gratuite) pentru sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și
internaționalizare) și a inovării (transfer de know-how și tehnologie):
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• Internaționalizare

Prin completarea unei expresii de interes, vă 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 EEN.
De asemenea, puteți beneficia de promovarea ofertei dumneavoastră, prin completarea unui formular
descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza de date EEN.
Pașii necesari pentru postarea unei oferte sunt explicați în detaliu pe pagina de internet
http://adrnordest.ro/index.php?page=een_oportunitati de unde puteți descărca și formularele aferente
fiecărui tip de oportunitate de colaborare.
Avantajul utilizării acestei platforme de internaționalizare a parteneriatelor de afaceri și piețelor de
desfacere este acela că elaborarea și înscrierea unui profil, precum și gestionarea expresiilor de interes
sunt activități facilitate în totalitate de membrii EEN, asigurând confidențialitatea și relevanța
contactelor stabilite.
• Organizare misiuni economice și de brokeraj

Companiile interesate pot participa la evenimente de brokeraj sau misiuni economice organizate
periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate. De asemenea, în situația în care ați
identificat o oportunitate majoră de afaceri, puteți propune organizarea unei misiuni economice
personalizate.
• Accesare fonduri europene

Experții din cadrul Centrelor Enterprise Europe Network vă oferă, în regim help-desk, informații
despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, criterii de eligibilitate și
activități eligibile în cadrul unui apel specific de proiecte, clarificări pentru completarea cererii de
finanțare, sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare.
• Informații legislație și politici europene

Centrele Enterprise Europe Network oferă informații privind legislația și politicile europene relevante
pentru diferite categorii de societăți comerciale sau sectoare economice de activitate, condițiile
specifice de comercializare a produselor/serviciilor sau condițiile de participare la licitații publice
internaționale.
Opiniile dumneavoastră de îmbunătățire a legislației europene pentru mediul de afaceri sunt colectate
periodic, prin consultări publice și transmise către factorii decizionali europeni.
• Servicii în sprijinul inovării

Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est oferă 2 pachete de sprijin dedicate unui număr
limitat de IMM-uri inovative din județele Bacau, Neamț și Suceava:
o Dezvoltarea capacităţii de management a inovării în IMM-uri cu potențial ridicat de inovare
(Enhancing Innovation Management Capacities). Puteți beneficia de servicii de evaluare și
diagnoză a managementului inovării (utilizând instrumentul IMP³rove), de asistență pentru elaborarea
și implementarea unui plan de măsuri care să vizeze creșterea performanțelor economice imediate ale
companiei.
o Sprijinirea IMM-urilor beneficiare de finanțare din Programul Orizont 2020 - Instrumentului
pentru IMM (SME Instrument) (Key Account Management - KAM). Puteți beneficia de servicii
specializate de evaluare a nevoilor de asistență tehnică, de identificarea și recomandarea unui „coach”
(specialiști recunoscuți în Uniunea Europeană) potrivit, împreună cu care veți elabora documentația și
veți implementa proiectul inovator care a primit finanțare în etapele primare de dezvoltare ale
proiectului (Etapa 1 – nota conceptuala sau Etapa 2 – studiu de fezabilitate).
Detalii suplimentare: www.adrnordest.ro/een și www.enterprise-europe-erbsn.ro
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Informatii europene

In perioada 26 – 28 iunie 2019, va avea loc la Iași, a X-a ediție a conferinței ”Săptămâna Regiunilor
Inovatoare din Europa”, fiind ultimul eveniment dedicat cercetării și inovării în calendarul Președinției
României la Consiliul Uniunii Europene.
WIRE 2019 este organizată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sprijinul
Ministerului Cercetării și Inovării din România și al Directoratului General pentru Cercetare și Inovare
al Comisiei Europene, prin Programul Orizont 2020: Răspândirea excelenței și lărgirea participării, sub
egida Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Axată pe trei concepte cheie: a explora, a crea și a inova, WIRE X încurajează schimbul de cunoștințe și
căutarea de soluții practice pentru o transformare economică și societală sustenabilă prin intermediul
cercetării și inovării. Conferința va urmări parcursul de la excelență regională la lanțurile valorice
europene și globale, încercând să descopere noi sinergii între nevoile societale și agenda de cercetare,
inovare, precum și între instrumentele de finanțare, cunoaștere și antreprenoriat.
Reunind jucători importanți din domeniul cercetării, inovării și educației, WIRE X 2019 promovează
creativitatea științifică, prin intermediul a trei piloni principali:




Pilonul I: de la excelența regională la lanțurile valorice europene și globale
Pilonul 2: Cercetare și inovare pentru transformarea economică
Pilonul 3: Educație pentru inovare

Conferința WIRE reprezintă principalul forum politic european de inovare și dezvoltare regională,
oferind factorilor de decizie, autorităților publice, centrelor de cunoaștere și întreprinderilor din întreaga
Europă o platformă de discuție pe tema practicilor, finanțărilor, provocărilor și oportunităților din
domeniul cercetării și inovării. WIRE X va oferi participanților 3 zile de seminarii, mese rotunde și
ateliere de lucru, susținute cu peste 35 lectori din toate Statele Membre ale Uniunii Europene, Canada,
SUA, Israel și Republica Moldova, desfășurate în locații excelente pentru explorarea patrimoniului
cultural, istoric și gastronomic al Iași-ului.
Mai multe detalii despre eveniment, precum și agenda completă pot fi consultate pe pagina web
dedicată: www.wire2019.eu
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Relansarea unui nou apel de proiecte, dedicat microîntreprinderilor, aferent
priorității de investiţii POR - 2.1.A
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a relansat mult așteptatul program de
finanțare dedicat microintreprinderilor, din cadrul Axei prioritare 2, Prioritatea de investiții 2.1 –
Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și
încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Ghidului solicitantului a fost
lansat in data de 9 mai 2019.
Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 este unul dintre programele prin care România
poate accesa fondurile europene structurale și de investiții, provenite din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Obiectivul său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață
ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și
serviciilor.
Obiectivul specific al Axei prioritare 2.1.A, îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor
mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și
Planurile Regionale de Dezvoltare.
Acțiunile sprijinite în cadrul acestei operațiuni:
 Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
 Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr.
31/1990 privind societățile sau societăți cooperative care se încadrează în categoria
microîntreprinderilor.
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, atât la data solicitării finanțării
(i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului
de finanțare).
Solicitantul trebuie să fi desfășurat activitate pe o perioada corespunzătoare cel puțin unui an fiscal
integral, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de
finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior
depunerii cererii de finanțare.
Solicitantul trebuie să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior
depunerii cererii de finanțare sau solicitantul trebuie să aibă cel puțin un salariat cu normă întreagă pe
perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.
Locul de implementare a proiectului trebuie să fie situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în
care a fost depusă cererea de finanțare.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro. În
cadrul acestui apel de proiecte, alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est este de 26,26 milioane
euro.
Perioada de depunere a cererilor de finanțare este 08.07.2019, ora 12:00. - 08.11.2019, ora 12:00.
Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai
devreme.
Sursa: AMPOR
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Noutati legislative privind zilierii
Pe fondul unei lipse acute de personal pentru prestarea muncii și a solicitărilor repetate ale mediului
de afaceri, Guvernul României a adoptat, în 18 aprilie 2019, OUG nr.26 din 2019, care reglementează
modul de exercitare a unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.
Zilierul este o persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care
desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații.
Vârsta minima necesara este de minim 16 ani, iar persoanele cu vârstă între 15-16 ani pot presta această
muncă doar cu acordul părinților/reprezentanților legali.
Astfel, zilierii vor putea fi angajați în următoarele domenii:
a) agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit și acvacultură – diviziunea 03;
d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
e) publicitate – grupa 731;
f) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru
interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de
spectacole – clasa 9004;
g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
i) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi
grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
j) restaurante – clasa 5610;
k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630.
l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9104.
Între beneficiar și zilier se încheie un contract individual de muncă, în formă scrisă, care trebuie
să îndeplinească mai multe condiții:
 minim 1 zi, cu 8 ore de muncă
 beneficiarul nu poate folosi zilierul pentru prestarea muncii în folosul unei terțe persoane
 durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore.
Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de
ore pe săptămână si nu va efectua activitate în timpul nopții. Chiar dacă părțile convin un număr mai
mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă (tot la
acest nivel minimal se vor plăti și contribuțiile aferente).
Durata raportului de munca nu va depăși maxim 90 zile pe an calendaristic, cumulate pentru
același beneficiar.
O persoana nu poate presta activități in regim zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an
calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități in
domeniul creșterii animalelor in sistem extensiv, prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor,
cabalinelor, activități sezoniere in cadrul grădinilor botanice aflate in subordinea universităților
acreditate, precum si in domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile in decursul unui
an calendaristic.
Un beneficiar nu poate utiliza un zilier în mod continuu pentru o perioadă mai mare de 25 zile
(ulterior îi va încheia contract de muncă normal, pe perioadă determinată sau nedeterminată)
Beneficiarul plătește pentru zilier impozitul pe venit în cuantum de 10% și CAS, acesta dobândind
calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. CAS-ul este de 25% aplicat la venitul brut primit de un
zilier. De asemenea, în cazul accidentelor de muncă și bolilor profesionale, beneficiarii vor acoperi
cheltuielile pentru îngrijirile medicale, indiferent cine este vinovat.
Totodată, cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât
valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile
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de lucru sau la sfârșitul săptămânii.
Prin această nouă ordonanță, se prevede înființarea unui registru electronic de evidență privind
zilierii, din 20 decembrie 2019. În prezent, Registrul de evidență a zilierilor este prevăzut în lege, se
păstrează la sediul beneficiarului și/sau la punctele de lucru, după caz și se prezintă în caz de control.

Participare regionala la evenimentul de brokeraj din cadrul HANNOVER MESSE
2019

HANNOVER MESSE este cel mai important showroom internațional pentru tehnologii
industriale, materiale și idei de produse inovatoare. Este locul unde găsești cele mai noi tehnologii în
cele mai variate domenii. Vorbim de tehnologii disruptive, care schimbă oarecum cursul istoriei,
tehnologii care abia au ieșit pe piață sau urmează să fie lansate în anul curent.
Organizate de rețeaua europeană Enterprise Europe Network, cea mai mare rețea de sprijin din
lume pentru IMM-urile cu ambiții internaționale, evenimentele de brokeraj reprezintă oportunitati
excelente pentru inițierea unor contacte transfrontaliere si noi colaborari.
Editia din aceasta primavara a HANNOVER MESSE a însemnat peste 30 de hale de
expoziție, răspândite pe o suprafață semnificativă, unde cei peste 6.600 de expozanți și-au etalat cele
mai îndrăznețe inovații în diverse domenii, precum:
 Automatizare integrată, IT industrial, transmisie și control al energiei
 Procese integrate și soluții IT de digitalizare
 Energie Integrată – Sisteme Integrate de energie pentru industrie, mobilitate, sisteme de
încălzire industriale
 Tehnologii cu aer comprimat și vacuum
 Soluții inovatoare de subcontractare și construcții ușoare
 Cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic
 Startup-uri inovatoare
 Relații de business și piață globale
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Punct Local de Contact al
Enterprise Europe Network, a oferit 5 vouchere GRATUITE pentru participarea la Evenimentul de
brokeraj „Zilele cooperării tehnologice și de afaceri”, organizat in cadrul Hannover Messe.
Cele 5 companii selectate, în baza unei proceduri transparente de selecție, activează în diverse
domenii de activitate:
 FRONTLINE SOFTWORKS SRL jud. Suceava, furnizoare de servicii software
 NORD ARIN PROD COM SRL jud. Neamt, companie producătoare de mobilier din lemn
masiv
 SC SIGMA APPDEV SRL jud. Neamt, firmă de IT care execută programe pentru
automatizarea de procese in diverse industrii
 SC OREO GRUP SRL jud. Bacău specializată în imprimare și măsurare 3D
 CLUSTERUL LEMNULUI Bucovina din Suceava, furnizoare de servicii de sprijin către
firmele din domeniul prelucrării lemnului.
Pentru toate aceste companii, participarea la târg și la întâlnirile bilaterale, stabilite prin
intermediul platformei de matchmaking, a fost o oportunitate de a:
 vedea la un loc, companii inovatoare din Europa, Asia, America și a intra în contact cu
tehnologii de ultimă generație din domeniile vizate
 discuta față în față cu potențiali parteneri pentru cooperarea în materie de tehnologie și de
cercetare,
 iniția discuții în vederea realizării de parteneriate comerciale internaționale
Astfel, reprezentații companiilor au avut peste 25 de întâlniri bilaterale cu potențiali parteneri
din mediul privat, universități, centre de cercetare și dezvoltare, au participat la un tur ghidat, organizat
de NBank Bavaria unde, peste 10 companii și-au prezentat oferta de bunuri și servicii de interes pentru
participanții noștri, au avut 4 zile la dispoziție pentru a viziona Hannover Messe.
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Iată ce ne mărturisește unul dintre participanți:
˝Din punct de vedere al tematicii abordate precum și al modului de derulare, acesta (Hannover
Messe) acoperă în foarte bună măsură nevoile de internaționalizare ale IMM-urilor, deschide
oportunități și lansează provocari tuturor celor interesați în dezvoltarea propriilor afaceri și inovarea
proceselor de producție.˝
Ovidiu Ilisei, Președinte Clusterul Lemnului Bucovina
Dincolo de beneficiile directe de care s-au bucurat cele 5 organizatii câștigătoare, participarea
la eveniment, a adus o mare provocare, aceea de a gândi inovator, de a găsi soluțiile pentru ca
accesul la piața globală să devină o oportunitate. Participantii au avut ocazia să vadă in direct, că
tehnologia evoluează cu o viteză amețitoare și pentru a ține pasul cu viteza de evoluție a Europei și a
lumii întregi, este nevoie de o gândire inovatoare și de o asociere a entităților din aceleași domenii sau
domenii conexe, astfel încât, eforturile de a deveni competitivi pe piața mondială, să poată fii susținute.
Încă o dată, s-a dovedit că prețul nu mai reprezintă un avantaj competitiv și că piața cere în
permanență soluții inovatoare care să răspundă cât mai bine nevoilor clientului, din orice domeniu
ar fi el.
Companiile interesate să acceseze o piață internațională trebuie să găsească elementul diferențiator
care să ofere avantajul competitiv în ˝lupta˝ cu concurența globală.

Digitalizarea în mediul de business din România – Studiu de percepție
Transformarea digitală în mediul de
business din România este un proces
continuu de adoptare și adaptare, 66% dintre
respondenții studiului considerând-o un
demers cu un impact pozitiv.
Ipsos, cea mai mare companie de
cercetare de piață online din România și
Internet & Mobile World, prin „Raportul de digitalizare a pieței de business din România (2018,
2017)” arată percepția românilor, specialiști și manageri din companii cu cifră de afaceri de până la 5
milioane de euro, asupra gradului de digitalizare și a schimbărilor reflectate la nivel de business și în
automatizarea proceselor, ce sectoare au nevoie de îmbunătățiri și care este impactul digitalizării la
scară largă asupra mediului de business privat.
Raportul de digitalizare a pieței de business din România (2018, 2017) este realizat pe un eșantion
relevant de 1361 respondenți, dintre care 758 respondenți în anul 2017 și un număr de 603 respondenți
în 2018, aceștia din urmă având următoarele caracteristici demografice: vârsta medie de 35 ani, 61%
bărbați și 39% femei, în funcții de execuție și de decizie (manageri, CEO) din companii medii și mari
din domeniile IT, Internet și E-Commerce, Advertising, servicii Financiare și altele. 29% dintre
companiile implicate în studiu depășesc 5 milioane de euro cifră de afaceri.
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Rapoartele comparative pe țări au fost bazate pe studii realizate de Ipsos în anii 2017 și 2018.
Transformarea digitală este principala tematică a celei de-a VIII-a ediții IMWorld, care se va
desfășura in perioada 2-3 octombrie 2019, Romexpo Pavilion B1, București.
Evenimentul atrage peste 9.500 de participanți din mediul business, aducând în același loc peste
150 de speakeri locali și internaționali și mai mult de 140 de companii expozante cu soluții din IT &
digital. Biletele la preț promoțional sunt disponibile acum pe www.imworld.ro.
Grupul internaţional de origine franceză Ipsos ocupă numărul 3 global în domeniul cercetării de
piaţă, este listat la Bursa din Paris şi este prezent în 89 de ţări. În România, grupul Ipsos este prezent
prin două entităţi, Ipsos România şi Ipsos Interactive Services şi are peste 1.000 de angajaţi.
Sursa: Internet & Mobile World Team

Consultări publice
Miercuri 15 mai 2019, la sediul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
s-a desfășurat prima ședință de lucru din acest an a Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea
Intreprinderilor Mici si Mijlocii.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este membru activ în cadrul acestui Comitet și are
ca rol reprezentarea intereselor mediului privat din Regiunea Nord-Est.
În cadrul reuniunii CCDIMM au fost dezbătute diverse proiecte de lege care s-au aflat in
dezbatere publică până la data se 07.05.2019, urmând ca reprezentanții ministerului să publice
modificările acceptate.
 Proiect in dezbatere publica a procedurii de implementare a Programului
MICROINDUSTRIALIZARE 2019
 Proiect in dezbatere publica a procedurii de implementare a Programului COMERȚ ȘI
SERVICII DE PIAȚĂ
 Proiect in dezbatere publica a procedurii de implementare a Programului ARTIZANAT ȘI
MEȘTEȘUGURI 2019
 Proiect in dezbatere publica a procedurii de implementare a Programului UNCTAD
EMPRETEC 2019
 Proiect in dezbatere publica a procedurii de implementare a Programului FEMEIA
ANTREPRENOR 2019
Pentru mai multe detalii, puteți consulta site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si
Antreprenoriat.
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Evenimente din Reteaua Enterprise Europe Network
Rețeaua de centre Enterprise Europe Network organizează o mare varietate de
manifestări la nivel regional, național sau european, printre care evenimente de
parteneriat (brokeraj) pentru firme din toată Europa.
Acestea ajută firmele să-și identifice parteneri de afaceri, prin organizarea de
întâlniri bilaterale pre-programate, pe baza de înscriere.
Calendarul prezintă evenimentele care vor urma – secțiunea este în permanență schimbare, pe
măsură ce sunt adăugate noi manifestări.
Dacă doriți să vă înscrieți la unul din evenimentele de parteneriat sau dacă doriți informații
suplimentare, vă rugam să contactați Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est.

Evenimente de brokeraj organizate de Enterprise Europe Network
3 Iulie 2019

Eveniment matchmaking NANOTEXNOLOGY 2019

4 Iulie 2019

Eveniment brokeraj IT, Materiale Avansate si Productie Dublin, Ireland

4 Iulie 2019

Orizont 2020 Ziua Parteneriatului in Sănătate 2019

23 Iulie 2019

Eveniment brokeraj: Transfer intre Matematica & Santiago de
Industrie 2019
Compostela, Spania

20 August 2019

Eveniment matchmaking in
gamesmatch@gamescom 2019

11 Sept. 2019

HUSUM Wind Match 2019

Schleswig-Holstein,
Germania

13 Sept. 2019

Eveniment brokeraj Pet Fair

Lodz, Polonia

16 Sept. 2019

Intalniri B2B la EMO Hanovra 2019

Hanovra, Germania

9 Oct. 2019

Eveniment matchmaking pe lantul valoric Plante
Eindhoven, Olanda
Medicinale & Aromatice - MAP EXPO 2019

16 Oct. 2019

Life Sciences 2019 - MIT4LS2019
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industria

jocurilor:

Salonic, Grecia

Bruxelles, Belgia

Cologne, Germania

Trieste, Italia

Oportunitati de Afaceri si de Inovare
Selecție de OFERTE, CERERI, CĂUTARE PARTENERI în domeniul afacerilor sau inovării/
tehnologiilor inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities
Database) a Enterprise Europe Nerwork.
Societățile comerciale, institutele de cercetări, universitățile, organizațiile profesionale și de afaceri
care activează în județele BACĂU, NEAMȚ și SUCEAVA 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 ADR Nord-Est (tel: 0233 218071,
fax: 0233 218072, email: een@adrnordest.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 ADR Nord-Est.
Obținerea de informații și promovarea oportunităților în domeniul tehnologic sau de afaceri este un
serviciu GRATUIT oferit de centrul nostru.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
Ref.: BOUA20181123001
O companie ucraineană specializată în producția de materiale din lemn caută producători de mobilier
în baza unui contract de agenție comercială.
Ref: BRPL20190204001
Firma poloneza specializata în producția de produse cosmetice naturale de cea mai bună calitate,
realizate de farmaciști, caută producători de ambalaje pentru produsele proprii în baza unor acorduri
de servicii.
Ref.: BRDE20190206003
Companie germana specializata în achiziționarea și gestionarea proiectelor de construcții solicită
cooperare cu societăți de construcții, în principal din Europa de Est, în baza unui acord de agenție
comercială sau subcontractare pentru a furniza servicii în Germania.
Ref.: BOPL20181129001
O companie din Polonia, specializată în procesarea metalelor sub formă de plăci: tăiere cu laser,
îndoire, îmbinare prin sudură, curățare, găurire, caută parteneri din UE care ar putea fi interesați de
astfel de servicii industriale, încheind acorduri de subcontractare ori de producție.
Ref.: BOLT20190212001
Companie lituaniană, specializată în confectionarea de produse din lemn, caută parteneri din întreaga
lume să lucreze în baza unui acord de distributie, agentie comerciala sau a unui contract de producție.
Ref.: BOBG20190226001
Companie de producție din Bulgaria, specializată în fabricarea unei game largi de conserve de fructe
și legume, de înaltă calitate, își propune să-și extindă activitatea internaționala. Compania oferă
parteneriate în cadrul unor acorduri de servicii de distribuție și acorduri de fabricare.
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Ref.: BRUK20190225001
Retailer de îmbrăcăminte pentru copii, din Regatul Unit al Marii Britanii, caută producători de articole
de îmbrăcăminte, uniforme școlare și îmbrăcăminte casual.
Info help desk: Liliana Baicu, tel. 0233 218071, e-mail: een@adrnordest.ro

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
Ref: TOGR20190212002
O companie din Grecia, care este specializată în proiectarea, fabricarea, comercializarea și susținerea
sistemelor integrate de manipulare, ambalare și paletizare, caută noi oportunități de parteneriat.
Compania oferă sisteme complete de transport pentru diferite produse, folosind metode avansate de
robotizare. Acestea caută în prezent cooperarea cu reprezentanții și / sau partenerii industriali direcți
în baza unui acordului comercial cu asistența tehnică.
Ref: TODE20181219001
O companie germană, expert în mediile de cultură celulară, oferă metode analitice în domeniul
biotech / pharma: de la analiza mediei petrecute pe analiza produselor până la analizele fizicochimice. Performanțele, viteza, fezabilitatea și tehnologia lor, sub forma unor formulări inovatoare. Ei
caută parteneri industriali / academici pentru acordul de servicii, de ex. analiza contractelor și / sau
cooperarea în domeniul cercetării în domeniul analizei medilor uzate.
Ref: TONL20181009001
Un IMM olandez este un dezvoltator în domeniul modificărilor de suprafață medicală. Suprafețele
sale transformă performanța implanturilor medicale și a dispozitivelor pentru zona medicala.
Compania a dezvoltat singura suprafață cunoscută care furnizează o adeziune adevărată pentru
celulele osoase pentru dispozitivele implantate eliberate de Administrația SUA pentru Alimente și
Medicamente.
Compania dorește să extindă oportunitățile de afaceri în cadrul unor acorduri comerciale cu asistență
tehnică.
Comisia Europeană și persoanele care acționeaza 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.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Centrul Enterprise Europe Network
Str. Lt. Drăghiescu, nr. 9, Piatra Neamț, jud. Neamț
Tel. 0233 218 071
Fax. 0233 218 072
E-mail: een@adrnordest.ro
www.adrnordest.ro/een
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