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ERBSN - Centrul Enterprise Europe IPA SA Galati 
 

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, Industrie și Agricultură 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 IPA SA Galati oferă următoarele servicii specializate 
gratuite pentru sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și internaționalizare) și a inovării 
(transfer de know-how și tehnologie): 

• 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.  

Cuprins: 
 
- ERBSN - Centrul Enterprise Europe IPA SA Galati 
- Informatii Europene 
- Calendar evenimente in Reteaua Enterprise Europe 

- Oportunităti de Afaceri si Inovare  

http://een.ec.europa.eu/
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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 IPA SA Galati oferă 2 pachete de sprijin dedicate unui număr 
limitat de IMM-uri inovative din județele Galati, Braila, Tulcea, Vrancea, Constanta, Buzau:  

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 cu succes 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.ipagl.ro  și  www.enterprise-europe-erbsn.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Finanţări prin programul  “Iniţiativa pentru IMM-uri” 

IMM-urile din Romania semnalează dificultăţi în accesarea de credite bancare. Principalele 
cauze sunt reprezentate de lipsa garanţiilor şi de costul ridicat al creditului. Aceste bariere pot 
fi înlăturate prin utilizarea instrumentelor de garantare din fonduri europene destinate IMM-
urilor.  

Având în vedere procentul  mic al întreprinzătorilor care îşi finanţează activitatea prin credite 
bancare, dar şi obiectivele multor IMM-uri de a-şi extinde afacerile în următorii ani, 
instrumentele de garantare, cum este Iniţiativa pentru IMM-uri (SMEi), pot reprezenta soluţii 
care ar  putea fi implementate cu succes. 

Primele afaceri în cadrul programului de garantare au fost deja finanţate cu succes de BRD- 
Group Societe Generale, în  parteneriat  cu Fondul European de Investiţii(FEI), pune la 
dispoziţie o facilitate de garantare a creditelor pentru capital de lucru si investiţii. 

Astfel, se va putea beneficia de toate avantajele unei garanţii din fonduri europene. 

Cine poate aplica pentru un astfel de credit? 

Beneficiarii elegibili sunt IMM-urile: întreprinderile micro, mici sau medii conform 
reglementărilor europene si naţionale. În această categorie intră şi PFA-urile, precum şi 
Profesiunile Liberale. 

Ce tipuri de credite pot fi acordate de BRD-Group Societe Generale şi garantate de FEI? 

Garanţia acordată de FEI poate garanta atât un credit nou pentru capital de lucru pentru 
asigurarea necesarului de finanţare a activităţii curente, cât şi creditele de investiţii noi. 

Ce tipuri de cheltuieli pot fi finanţate în cadrul programului? 

Toate tipurile de cheltuieli generate de activitatea curentă, în cazul creditelor pentru capital de 
lucru, precum şi cheltuielile legate de noi investiţii, inclusive pentru modernizare sau 
extindere. 

Care este procesul de obţinere a garanţiei FEI? 

Modalitatea simplă de obţinere se numără printre avantajele acestei garanţii. Având în vedere  
parteneriatul dintre FEI şi BRD-Group Societe Generale, procesul de obţinere a garanţiei este 
unul facil şi se desfăşoară concomitent cu aprobarea creditului. BRD-Group Societe Generale 
va verifica dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate şi garanţia devine efectivă din ziua 
semnării contractului de credit. 

Care sunt avantajele cele mai importante ale unei finanţări cu garanţia FEI? 

Pe lângă procesul rapid de obţinere a garanţiei, alte avantaje importante sunt: 

• 60% procent de garantare 

• Comision de garantare ZERO pentru clientul IMM  

• Necesar redus de garanţii în completarea garanţiei FEI 
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• Dobânzi şi comisioane reduse faţă de nivelul standard. 

SMEi este un instrument de garantare oferit de Comisia Europeana, Fondul European de 
Investiţii, Banca Europeană de Investiţii şi Statul Roman si are ca scop creşterea accesului la 
finanţare pentru IMM-uri. 

Prin implementarea SMEi, BRD Groupe Societe Generale facilitează acordarea de credite 
IMM-urilor în vederea creşterii productivităţii,  a capacităţii acestora de inovare cât şi pentru 
dezvoltarea acestora în contextul pieţelor regionale, naţionale şi internaţionale. 

www.fonduri-structurale.ro 

Propunerile Comisiei Europene pentru Bugetul 2021 – 2027 

În data de 2 mai Comisia Europeană a propus, un buget pe termen lung pragmatic și modern 
pentru perioada 2021-2027. Acesta este un răspuns onest la realitatea actuală, în care se 
așteaptă ca Europa să joace un rol mai important în asigurarea securității și a stabilității într-o 
lume instabilă, într-un moment în care Brexit va lăsa un gol considerabil în bugetul nostru. 
Propunerea Comisiei răspunde acestei duble provocări prin reduceri de cheltuieli și prin noi 
resurse în egală măsură. 

Finanțarea noilor și principalelor priorități ale Uniunii va fi menținută sau consolidată, ceea ce 
înseamnă, în mod inevitabil, reduceri în alte domenii. Miza fiind atât de mare, este momentul 
să acționăm în mod responsabil. 

Propunerea de buget este, prin urmare, nu numai precisă, ci și realistă si aliniază bugetul 
Uniunii la prioritățile noastre politice – astfel cum se reflectă în agenda pozitivă stabilită de 
președintele Jean-Claude Juncker în discursul său privind Starea Uniunii din 14 septembrie 
2016 și aprobată de liderii UE27 la Bratislava la 16 septembrie 2016 și în Declarația de la 
Roma din 25 martie 2017. 

Concentrându-se pe domeniile în care Uniunea este cea mai în măsură să furnizeze 
rezultate, acest buget este conceput pentru o Europă care protejează, capacitează și apără. 
Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a declarat: „Această zi este un 
moment important pentru Uniunea noastră. Noul buget reprezintă o oportunitate de a ne 
modela viitorul ca o Uniune nouă și ambițioasă, format din 27 de state membre unite prin 
solidaritate. Prin propunerea de astăzi, am prezentat un plan pragmatic care arată cum să 
obținem mai multe rezultate cu mai puține resurse. Ținând cont de contextul economic 
favorabil, avem un timp de respiro, ceea ce nu ne scutește însă de faptul că trebuie să facem 
economii în anumite domenii. Vom asigura buna gestiune financiară prin introducerea 
primului mecanism privind statul de drept. Aceasta înseamnă să acționăm responsabil când 
este vorba de banii contribuabililor noștri. Mingea este acum în terenul Parlamentului și al 
Consiliului. Cred cu tărie că ar trebui să ne propunem să ajungem la un acord înainte de 
alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor.” 

Un buget modern, simplu și flexibil 
Bugetul UE este modest prin comparație cu dimensiunea economiei europene și cu bugetele 
naționale. Cu toate acestea, bugetul UE poate avea un impact semnificativ în viețile 
cetățenilor și ale întreprinderilor – cu condiția de a se investi în domeniile în care Uniunea 
poate avea un impact mai mare decât au cheltuielile publice la nivel național, domenii în care 
poate aduce o reală valoare adăugată europeană. Printre exemple se pot cita proiectele de 
cercetare care reunesc cei mai buni cercetători din Europa, infrastructuri sau proiecte de 
anvergură menite să asigure reușita transformării digitale sau dotarea Uniunii cu 
instrumentele de care are nevoie pentru a-și proteja și apăra cetățenii. Acest lucru este 
indispensabil în lumea actuală aflată în schimbare rapidă, în care Europa se confruntă cu 
provocări demografice, cu instabilitatea în vecinătatea sa și cu multe alte chestiuni presante 
care transcend granițele naționale. Prin urmare, Comisia propune un buget modern, simplu și 
flexibil: 
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Modern: O nouă Uniune cu 27 de membri are nevoie de un buget nou și modern. Aceasta 
înseamnă reducerea în continuare a birocrației atât pentru beneficiari, cât și pentru 
autoritățile de management prin norme mai coerente pe baza unui cadru unic de 
reglementare. Totodată, înseamnă și stabilirea unor obiective mai clare și punerea unui 
accent mai mare pe performanță. 
Simplu: Structura bugetului va fi mai clară și mai bine adaptată priorităților Uniunii.  Prin 
urmare, Comisia propune reducerea numărului de programe cu mai mult de o treime (de la 
58 în prezent la 37 în viitor), de exemplu, prin regruparea în noi programe integrate a surselor 
de finanțare fragmentate și prin simplificarea radicală a utilizării instrumentelor financiare, 
inclusiv prin intermediul fondului InvestEU. 
Flexibil: Provocările recente – în special criza migrației și a refugiaților din 2015 – au arătat 
în mod clar limitele flexibilității bugetului actual al UE pentru a reacționa suficient de rapid și 
de eficace. Propunerea Comisiei include, așadar, o flexibilitate sporită atât în cadrul 
programelor, cât și între acestea, consolidarea instrumentelor de gestionare a crizelor și 
crearea unei noi „Rezerve a Uniunii”, care să ne permită să facem față evenimentelor 
neprevăzute și să răspundem situațiilor de urgență în domenii cum ar fi securitatea și 
migrația. 
Etape următoare 
Pe baza propunerilor din 2 mai 2018, Comisia va prezenta, în săptămânile următoare, 
propuneri detaliate privind viitoarele programe financiare specifice pentru fiecare sector (a se 
vedea anexa 1). Decizia privind viitorul buget pe termen lung al UE va reveni Consiliului, care 
va hotărî în unanimitate, cu aprobarea Parlamentului European. Timpul constituie factorul 
esențial. Negocierile cu privire la actualul buget 
al UE au durat prea mult. Prin urmare, programe financiare cheie au fost întârziate și proiecte 
cu un real potențial de redresare economică au fost amânate. Prin urmare, este necesar să 
se acorde maximă prioritate negocierilor, fiind de dorit să se ajungă la un acord înainte de 
alegerile pentru Parlamentul European și de summitul de la Sibiu din 9 mai 2019. Comisia va 
face tot ce îi stă în putere pentru a se ajunge rapid la un acord. 

https://ec.europa.eu/romania 

Deschiderea și gestionarea unei afaceri se mută în mediul on-line 

Companiile vor avea posibilitatea de a fuziona sau de a se diviza, precum și de a se deplasa 
mai ușor în cadrul pieței unice datorită noilor norme propuse de Comisia Europeană. Acestea 
vor asigura, de asemenea, o mai bună protecție a drepturilor angajaților, vor preveni 
abuzurile fiscale și vor stimula potențialul de creștere al companiilor europene prin 
digitalizarea procesului de deschidere și gestionare a unei afaceri. 

Vera Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „De prea 
multe ori, companiile europene se află în imposibilitatea de a căuta oportunități de afaceri în 
străinătate. Îmi doresc să schimbăm această situație și să modernizăm normele privind 
dreptul societăților comerciale. În primul rând, îmi doresc ca firmele europene să dispună de 
mai multe soluții online, care să le permită să își diminueze costurile și să câștige timp. În al 
doilea rând, îmi doresc să le ofer antreprenorilor cinstiți posibilitatea de a-și alege locul în 
care să își desfășoare activitatea și modul în care își dezvoltă și își reorganizează afacerea.” 

Propunerile se concentrează pe norme armonizate pentru: 

• deplasarea, fuzionarea și divizarea societăților comerciale, însoțite de garanții solide 
împotriva abuzurilor, prin stabilirea unor proceduri comune aplicabile la nivelul UE; 

• crearea societăților comerciale online, care vor permite companiilor să se înregistreze, 
să înființeze noi filiale sau să depună documente la Registrul Comerțului online; digitalizarea 
procesului de înființare a unei firme va contribui la creșterea eficacității și  eficienței acestuia. 
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Context 

În mai 2015, Comisia a prezentat Strategia privind piața unică digitală, menită să răspundă 
provocărilor cu care se confruntă economia digitală. În această strategie, Comisia s-a angajat 
să adopte norme mai simple și mai puțin împovărătoare pentru companii. Acest lucru include 
punerea la dispoziție a unor soluții digitale pe care acestea le pot utiliza pe tot parcursul 
ciclului lor de viață, în special în scopul înregistrării și depunerii documentelor și informațiilor 
proprii acestora. De asemenea, Comisia a anunțat că va evalua necesitatea actualizării 
normelor privind fuziunile transfrontaliere și a introducerii unor norme privind divizările 
transfrontaliere.Sursa:  

www.ec.europa.eu 

 

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 ne contactați. 
 
 
 
 
 

Start Date Title 

10 Iulie 2018 
Company mission from Greece to Warsaw-Poland. 
Company Mission - Warsaw (Poland)  

11 Iulie 2018 
NRW Fashion meets Netherlands @MODEFABRIEK Amsterdam 

Company Mission - Amsterdam (Netherlands)  

17 August 2018 
Agricultural and Food Industrial Company Mission to Debrecen 
2018 
Company Mission - Debrecen (Hungary) 

 

21 August 2018 
gamesmatch@gamescom 2018 - Matchmaking event for the games 
industry 
Brokerage Event - Cologne (Germany) 

 

27 August 2018 
International research and practice conference "Nanotechnology 
and nanomaterials" NANO-2018 

Conference/Seminar/Information Day - Kyiv (Ukraine) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/5e7810fe-b365-486e-a5a3-41e1fa04afc0
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/287123c4-2655-44bb-9a88-83d0d94c1582
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b2cbab76-c8b7-45c0-ac16-802ab8695c12
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b2cbab76-c8b7-45c0-ac16-802ab8695c12
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/190c5a9c-11e6-4522-8497-e5c2f08c7e6c
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/190c5a9c-11e6-4522-8497-e5c2f08c7e6c
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/dddc7cd1-a0fa-43d8-95c4-c30adf7fa223
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/dddc7cd1-a0fa-43d8-95c4-c30adf7fa223
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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 Galati, Braila, Tulcea, Buzau, Constanta, Vrancea 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 IPA SA Galati  (tel: 0236 
433467 / e-mail: bazilapostol@ipa.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 IPA SA Galati.   
 
Obținerea de informații și promovarea oportunităților în domeniul tehnologic sau de afaceri este un 
serviciu GRATUIT oferit de centrul nostru. 

 
 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 
 
 

Compania lituaniana activează de peste 8 ani in domeniul producției de materiale pentru ambalaje, 
precum polietilenă cu densitate scăzută, folii de plastic din polietilenă, cuve de apă, saci de gunoi și 
benzi adezive personalizate cu logo. De asemenea, compania vinde și alte materiale destinate 
ambalării, precum colțare de carton, carton dublu stratificat ondulat etc. Firma este interesată in 
incheierea unor acorduri de distribuție cu parteneri externi. Produsele din portofoliul firmei sunt 
ecologice, bune izolatoare termale și rezistente la schimbările de mediu: polipropilena (PP) se 
utilizează in industria lemnoasă, textilă, alimentară, iar invelișul de polietilenă (LPDE) se utilizează la 
presele flexografice și rotative, laminare, ambalarea alimentelor, mercerie, 
textile.BOLT20171130001 
 
 
Compania din Cipru produce consumabile din hartie și este intersată de parteneri din Europa și din 
lume pentru a colabora sub forma acordurilor de servicii de distribuție. Compania, fondată in 2003, a 
devenit in scurt timp una dintre cele mai de succes companii din sectorul produselor de papetărie, iar 
in 2009 a mai deschis o unitate de producție specializată in fabricarea de role de hartie pentru casa 
de marcat (singur sau dublu strat), role pentru plotter și folii. Portofoliul de produse al companiei mai 
cuprinde: role pentru fax, role termale pentru case de marcat, hartie pentru fotocopiat, etichete, hartie 
continuă. Cu peste 2000 de clienți in Cipru șu Europa și reprezentanțe in țara de origine și in Grecia, 
compania oferă soluții complete de papetărie pentru bănci, hoteluri, insitutuții publice și 
guvernamentale, restaurante, supermarketuri, societăți de asigurare, companii comerciale ori din 
industria construcțiilor. Compania are o cotă de piață de 70-75 % și poate fabrica 2 000 000 de 
produse de hartie pe an. 
BOCY20170530001 
 
 
Compania activează in domeniul fabricării elementelor din oțel pentru construcții precum uzine, 
hoteluri, hangare și stadioane. Aceasta a luat naștere in urma fuziunii dintre două companii existente, 
una specializată in industria oțelului, cealaltă in domeniul ingineriei, iar entitatea care a rezultat este 
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capabilă să ofere servicii de proiectare pentru construcții din oțel, producand 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 imbinat, de șlefuit și aparate 
de sudură. 
BOTR20170127001 
 
 
Producători de substanțe chimice brute din Lituania, Polonia, Republica Cehă, Ungaria sau România 
sunt solicitati de o companie finlandeză. Compania finlandeză activează în sectorul de tratare a apei, 
in ceea ce priveste  producerea, transferul și utilizarea energiei. Aceasta oferă soluții de tratare a 
apei, care economisesc energie și prelungesc fiabilitatea echipamentelor și a sistemelor de  încălzire 
/ răcire. Compania este pe piață de 25 de ani și are o reputație bună în rândul clienților săi. Are 
experiență internațională, atât în achiziții, cât și în vânzări. Compania implementează cele mai 
recente tehnologii și rezultate ale cercetării și ia în considerare aspectele de mediu în toate 
activitățile lor. Este interesata de substanțe chimice brute pentru prelucrare proprie din Lituania, 
Polonia, Republica Cehă, Ungaria și România. Cooperarea avuta in vedere va fi sub forma unui 
acord de fabricație sau subcontractare. BRFI20170703002 
 
 
Companie daneza, specializata in fabricarea de becuri LED portabile, rezistente la explozie, cauta 
parteneri in Europa. Potentialii parteneri trebuie sa detina o buna retea de vanzare sau inchiriere de 
unelte grele in industriile conexe. Tipurile de colaborare propuse sunt: acordul de distributie exclusiva 
sau acordul cu agentiile comerciale. BONL20170608001 
 
 
 
 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 
 

 
O companie finlandeza a dezvoltat un serviciu mobil de informare pentru pacienti pentru colectarea, 
analiza si schimbul de informatii intre profesionistii din domeniul sanatatii si pacientii cu diabet sau 
alte boli cronice. In prezent, compania cauta acorduri de licenta cu furnizorii de servicii de asistenta 
medicala din nord si din alte tari europene. TOFI20180419001 
 
 

Un IMM spaniol specializat in dezvoltarea de produse inovatoare pentru industria de 
automobile si de mobilitate a proiectat si brevetat o roata pentru vehicule, care creste 
previzibil aderenta in curbe. Compania cauta parteneri pentru a dezvolta un prototip al rotii, 
pentru a efectua teste pe teren, evaluari si demonstratii . In acest scop, ofera cooperare 
tehnica si financiara. TOES20170623001 
 
 
Un IMM italian  proiecteaza si dezvolta retele de senzori fara fir in principal pentru monitorizarea 
instabilitatii mediului, industrial si hidrogeologic si ofera realizarea unui sistem complet de 
monitorizare. Acesta include alegerea senzorilor adecvati, interfata de productie a placilor 
electronice, programarea software si gestionarea unui site unde sunt afisate toate datele colectate. 
Compania cauta investitorii pentru acordul financiar, pentru avansarea tehnologiei. 
TOIT20161024003 
 
Un producator sarb de dispozitive electro-medicale ofera un dispozitiv inovator pentru detoxifierea 
corpului prin masaj cu drenaj limfatic. Aplicatorul special conceput permite micro-masajul cu drenaj 
cosmetic si medical. Software-ul medical sporeste siguranta prin controlul parametrilor biochimici ai 
sangelui si prin stocarea datelor relevante privind tratamentul. Producatorii de echipamente electro-
medicale sunt cautati pentru acordul comercial cu asistenta tehnica. TORS20161024001 
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Un institut de cercetare din Belarus ofera o noua metoda si  echipament pentru sinteza pulberii 
metalice utilizate pentru a produce materiale magnetice moi cu proprietati mai bune. Tehnologia 
reduce costurile de productie ale materialelor magnetice moi de 1,5-2 ori comparativ cu metodele 
existente. Institutul urmareste cooperarea cu partenerii industriali pentru acordul de licenta, acord 
comercial cu acord de asistenta tehnica sau acord in comun cu institutii de cercetare si dezvoltare 
pentru cooperare in domeniul cercetarii. TOBY20180411001 
 
: O companie din Marea Britanie a dezvoltat un produs inovativ realizat in intregime din bacterii care 
iau nastere in mod natural, ce regenereaza solurile agricole, stimuleaza randamentele si reduc 
costurile totale ale tratarii solulurilot, printr-o crestere a productivitatii solului de pana la 40%. 
Compania cauta centre de cercetare agricola si fermieri care ar dori sa participe la testarea 
produselor pentru validarea lor si sa construiasca o baza de date de evaluare a produselor pe baza 
cooperarii in domeniul cercetarii sau a unui acord de joint venture. TRUK20161013001 
 
Un IMM coreean cauta o tehnologie de iluminare solara. Compania este specializata in constructii, in 
special in domeniul instalatiilor de iluminat solare utilizand iluminatul natural. Compania cauta 
parteneri pentru acordul de licenta, acord comercial cu asistenta tehnica care sunt capabili sa 
furnizeze o astfel de tehnologie, avand la baza proiectare, instalare si demonstratie. Compania este, 
de asemenea, deschisa acordului de cooperare in domeniul cercetarii. TRKR20161130001 
 
 
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. 
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