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ERBSN  e-Buletin  

Centrul Enterprise Europe Network  Constanţa 

Despre Enterprise Europe Network 
Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea 
care sprijină întreprinderile la nivel mondial, prin cele peste 600 de centre găzduite în 
organizații de sprijinire a mediului de afaceri, institute de cercetare, universități, centre 
tehnologice, agenții de dezvoltare etc, din 60 țări- cele 28 state membre ale Uniunii 
Europene, țări candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, Brazilia, Rusia, 
India, China și Africa de Sud (BRICS) (Detalii: een.ec.europa.eu) 

Rețeaua Enterprise Europe Network este 
prezentă în Macroregiunea 2 (Regiunile 
Nord-Est și Sud-Est), prin intermediul 
Consorțiului ERBSN (Eastern Romanian 
Business Support Network) format din 6 
parteneri. Partenerii consorțiului sunt: 
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și 
Agricultură Constanța, Camera de Comert, 
Industrie și Agricultură Galați, Camera de 
Comerț, Industrie și Agricultură Bacău, 
Tehnopolis Iași – Parc Științific și 
Tehnologic, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est și Institutul de 
Proiectare și Automatizări IPA SA, 
Sucursala Galați.                                         

Urmând sloganul “sprijin pentru IMM-urile ambiţioase dornice să inoveze şi să se 
dezvolte internaţional”, Centrul Enterprise Europe Network din cadrul C.C.I.N.A. 
Constanţa oferă o gamă largă de servicii gratuite pentru clienţi din judeţele Constanţa, 
Tulcea, Brăila şi Buzău: 
 

 Internaționalizare- putem facilita accesul la baza de date Enterprise Europe Network, 
care conține peste 10.000 de profiluri (cereri și oferte de produse/tehnologii și servicii) ale 
companiilor din aria de acoperire a Rețelei Enterprise Europe, prin care se pot promova 
produse şi servicii ale companiilor locale şi găsi noi parteneri de afaceri în afara tării 

 Organizare misiuni economice și de brokeraje (parteneiate de afaceri)  

Cuprins: 

- Despre Enterprise Europe Network  

- Informaţii Europene 

- Calendar evenimente în Reţeaua Enterprise 
Europe 

- Oportunităţi de afaceri și inovare 

http://een.ec.europa.eu/


 Informaţii accesare fonduri europene- oferim, în regim help-desk, informații despre surse 
de finanțare disponibile la nivel național sau european, sprijin pentru identificarea de 
parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare 

 Informații despre  legislația și politicile europene, condiţii pentru implementarea corectă 
a legislaţiei privind Piaţa Unică Europeană, implicarea reprezentanţiilor mediului de afaceri 
local în procesul de policy-making, prin transmiterea de feedback către Comisia Europeană 
cu ocazia consultărilor publice europene 

 Servicii de informare şi sign-posting  în sprijinul  inovării 
Detalii suplimentare: http://www.ccina.ro/centre/enterprise-europe-constanta şi 
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro 

Informații europene 
 

Anti-dumping: reguli mai stricte pentru a apăra industria și locurile de muncă din UE 

 
Parlamentu lEuropean a aprobat începerea negocierilor cu guvernele naționale privind noile 
reguli anti-dumping menite să protejeze mai bine industria și locurile de muncă din UE. 
Noile reguli privind calcularea taxelor de import răspund controversei privind statutul de 
economie de piață pentru China și practicilor comerciale incorecte din statele ne-membre UE 
cu interferențe puternice ale statului în economie. 
Mandatul de negociere cuprinde următoarele puncte principale: 
 investigațiile anti-dumping trebuie să aibă în vedere respectarea de către țara 

exportatoare a standardelor internaționale în domeniul relațiilor de muncă, fiscalității și 
mediului, măsurile posibil discriminatorii împotriva investițiilor străine, adecvarea 
legislației privind companiile, drepturile de proprietate și regimul fiscal și privind 
falimentul; 

 Comisia Europeană trebuie să redacteze un raport detaliat care să descrie situația 
specifică într-o anumită țară sau într-un anumit sector pentru care vor fi aplicate taxele; 

 nu trebuie să existe cerințe suplimentare pentru companiile UE în cazurile de anti-
dumping față de procedura actuală care trebuie urmată atunci când i se cere Comisiei să 
înceapă o investigație. 

Ce urmează: 
Întrucât nu a existat nicio obiecție în cursul sesiunii plenare din iulie de la Strasbourg, 
Parlamentul va începe negocierile cu miniștrii UE pe baza acestui mandate. 
Sursa:Parlamentul European 

 

Au intrat în vigoare, în întreaga Uniune Europeană, noile norme privind procedurile 
transfrontaliere de insolvență, propuse de Comisie în 2012 și adoptate de legiuitorii 

UE în 2015. 

Obiectivul noilor norme este de a facilita recuperarea datoriilor în procedurile transfrontaliere 
de insolvență. Ele vor permite întreprinderilor să se restructureze și creditorilor să își 
recupereze banii cu mai mare ușurință, prin garantarea eficacității și eficienței procedurilor 
colective de recuperare transfrontalieră a creanțelor. Regulamentul se concentrează pe 
soluționarea conflictelor de competență și de legi în procedurile transfrontaliere de 
insolvență. Aceasta asigură, de asemenea, recunoașterea hotărârilor în materie de 
insolvență în întreaga UE. 
„Pe o adevărată piață internă, nu este normal ca întreprinderile nevoite să se restructureze 
să își vadă acest demers îngreunat de conflicte legate de stabilirea statului ale cărui norme 
sunt aplicabile. Pe de altă parte, frontierele naționale nu ar trebui să fie un obstacol nici în 
calea demersurilor întreprinse de creditori pentru a-și recupera creanțele. Noile norme vor 
sprijini întreprinderile și investițiile prin sporirea certitudinii juridice. Va fi necesar să mergem 
și mai departe și să adoptăm norme comune la nivelul UE care să asigure restructurarea 
timpurie a societăților, așa cum a propus deja Comisia”, a subliniat Frans Timmermans, 
prim-vicepreședinte al Comisiei Europene.  
Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a 
declarat: „Noul regulament privind insolvența va facilita procedurile transfrontaliere de 
insolvență în UE și va preveni «turismul de faliment». Datorită noilor norme propuse privind 
restructurarea și oferirea unei a doua șanse, cadrul în materie de insolvență va elimina 
obstacolele din calea investițiilor și îi va sprijini pe întreprinzătorii onești.” 

http://www.ccina.ro/centre/enterprise-europe-constanta
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160509IPR26477/market-economy-status-for-china-meps-call-for-fair-competition-safeguards
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160509IPR26477/market-economy-status-for-china-meps-call-for-fair-competition-safeguards
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170620IPR77802/more-robust-anti-dumping-rules-to-defend-eu-industry-and-jobs


Principalele caracteristici ale noilor norme 
 Domeniu de aplicare mai larg: noile norme se aplică unei game mai largi de 

proceduri naționale de restructurare. Anumite tipuri de proceduri naționale de 
restructurare moderne și eficiente nu erau reglementate de vechile norme, ceea ce 
înseamnă că acestea nu puteau fi folosite în litigiile transfrontaliere. Acum va exista 
posibilitatea de a utiliza procedurile naționale de restructurare moderne pentru salvarea 
întreprinderilor sau recuperarea sumelor de bani de la debitorii din alte țări ale UE. 

 O mai mare securitate juridică și garanții împotriva „turismului de 
faliment”: în cazul în care un debitor se mută cu puțin timp înainte de inițierea procedurii 
de insolvență, instanța va trebui să analizeze cu atenție toate circumstanțele cazului pentru 
a stabili dacă mutarea este autentică și nu are loc pentru a permite debitorului să profite de 
norme mai favorabile privind falimentul. Instanța va trebui să verifice dacă debitorul nu 
acționează ca un „turist în scopul falimentului”. 

 Șanse sporite de a salva o societate: noile norme conduc la evitarea 
„procedurilor secundare” (proceduri inițiate de instanțe dintr-o altă țară a UE decât cea 
în care se află sediul social al societății). Acest lucru va facilita restructurarea societăților 
într-un context transfrontalier. În același timp, normele prevăd, de asemenea, garanții 
privind interesele creditorilor locali. 

 Proceduri de insolvență ale unui grup de societăți: noile norme introduc 
un cadru privind procedurile de insolvență ale unui grup de societăți. Aceste norme 
vor spori eficiența procedurilor de insolvență care implică diferiți membri ai unui grup de 
societăți. La rândul său, acest lucru va spori șansele de salvare a grupului în 
ansamblul său. 

 Conectarea registrelor de insolvență: până în vara anului 2019 va exista o 
interconectare la nivelul UE a registrelor naționale electronice de insolvență. Acest lucru va 
facilita obținerea de informații cu privire la procedurile de insolvență din alte țări ale UE. 
Context 

În 2012, Comisia Europeană a prezentat o propunere de actualizare a regulamentului din 
2000 pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a unora dintre dispozițiile acestuia, în scopul de 
a perfecționa administrarea efectivă a procedurilor transfrontaliere de insolvență. Propunerea 
a fost adoptată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene la 20 mai 2015 și 
intră în vigoare astăzi. 

În 2014, Comisia a emis, de asemenea, o recomandare privind restructurarea și cea de a 
doua șansă. Cu ocazia revizuirii de către Comisie a punerii în aplicare a recomandării de 
către statele membre, a devenit evident faptul că normele sunt încă divergente și rămân 
ineficiente în unele țări. 
Acesta este motivul pentru care, în noiembrie 2016, Comisia Europeană a propus 
o directivă privind insolvența întreprinderilor, care se axează pe facilitarea restructurării 
timpurii și pe acordarea unei a doua șanse. 

Aceste două instrumente juridice – noul Regulament privind insolvența și propunerea de 
directivă – vor crea un cadru coerent de sprijinire a creșterii și a întreprinzătorilor.  

Sursa:CE 

Comisia Europeană, statele membre și producătorii ar trebui să ia măsuri pentru a se 
asigura că pe piață există produse de bună calitate care pot fi reparate și actualizate 

 
Parlamentul European vrea să promoveze o durata de viață mai lungă pentru produse, mai 
ales prin combaterea învechirii programate pentru bunurile tangibile și software. 
Printre recomandări sunt incluse: 
 produse de calitate bună, robuste, ușor de reparat: ”criterii minime de rezistență” să fie 

stabilite pentru fiecare categorie de produse, încă din stadiul de design; 
 dacă reparația durează mai mult de o lună, garanția trebuie extinsă pentru a corespunde 

timpului de reparație; 
 statele membre ar trebui să ofere stimuli pentru a produce produse durabile și reparabile, 

pentru a încuraja reparațiile și vânzările la mâna a doua - ceea ce ar putea contribui la 
crearea de locuri de muncă și la reducerea deșeurilor; 

 consumatorii ar trebui să poată alege un reparator independent: descurajarea soluțiilor 
tehnice, de siguranță sau software care ar împiedica efectuarea de reperații de către 
altcineva în afara firmelor aprobate; 

 componentele esențiale cum ar fi bateriile și LED-urile nu trebuie fixate în produs dacă 
nu este vorba de o chestiune de siguranță; 

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_ro.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_ro.htm


 piesele de schimb indispensabile pentru funcționarea corectă și în siguranță a bunurilor 
trebuie să fie disponibile ”la prețuri conforme cu natura și durata de viață a produsului”; 

 definiție la nivelul UE a ”învechirii planificate” și un sistem care ar putea testa și detecta 
”învechirea încastrată” ar trebui introdusă împreună cu ”măsuri disuasive pentru 
producători” 

O etichetă UE pentru a informa mai bine consumatorii 
Parlamentul a cerut Comisiei Europene să aibă în vedere ”o etichetă europeană voluntară” 
care să conțină mai ales informații despre durabilitatea produsului, elementele de eco-
design, posibilitatea de actualizare conform cu progresul tehnic și posibilitatea de a fi reparat. 
Deputații propun și crearea unui ”măsurător al uzurii” pentru cele mai importante produse de 
consum, mai ales echipamente electrice mari, pentru a informa mai bine consumatorii. 
Rezoluția a fost aprobată cu 662 voturi la 32, cu 2 abțineri. 
Sursa:Parlamentul European 
 

Comisia își continuă eforturile de stabilire a unor noi norme în materie de transparență 
aplicabile intermediarilor din domeniul planificării fiscale 

Comisia Europeană a propus noi reguli stricte în materie de transparență aplicabile 
intermediarilor - consultanții fiscali, contabilii, băncile și avocații - care concep și promovează 
sisteme de planificare fiscală pentru clienții lor. 

Recentele scurgeri de informații în mass-media, precum „Panama Papers”, au scos la lumină 
modul în care anumiți intermediari acordă în mod activ asistență companiilor și persoanelor 
fizice pentru se sustrage de la plata impozitelor, de regulă prin intermediul unor sisteme 
transfrontaliere complexe. Propunerea de astăzi vizează planificarea fiscală agresivă, printr-
un control mai strict al activităților, până acum puțin vizibile, desfășurate de diferite entități și 
consilieri în domeniul planificării fiscale. 

Sistemele de planificare fiscală transfrontaliere care prezintă anumite caracteristici sau 
trăsături definitorii de natură să genereze pierderi pentru guverne vor trebui să fie raportate 
automat autorităților fiscale înainte de a fi utilizate. Comisia a identificat o serie de 
caracteristici principale, printre care utilizarea pierderilor pentru a reduce obligațiile fiscale, 
utilizarea regimurilor fiscale favorabile sau aranjamentele prin intermediul unor țări care nu 
respectă standardele internaționale de bună guvernanță. 

Obligația de a raporta sistemele transfrontaliere care prezintă una sau mai multe dintre 
aceste caracteristici va reveni: 

 intermediarului care a pus sistemul transfrontalier la dispoziția unei companii sau a 
unei persoane fizice, în vederea implementării și utilizării; 

 persoanei sau companiei care beneficiază de consiliere, atunci când intermediarul 
care furnizează sistemul transfrontalier nu este stabilit în UE sau dacă intermediarul este 
supus unor reguli privind secretul profesional sau confidențialitatea; 

 persoanei sau companiei care implementează sistemul transfrontalier, atunci când 
acesta este elaborat de avocați sau consultanți fiscali interni.  
Statele membre își vor transmite reciproc, în mod automat, prin intermediul unei baze de 
date centralizate, informațiile primite privind sistemele de planificare fiscală, care le 
avertizează din timp cu privire la noile riscuri de eludare a obligațiilor fiscale și care le permit 
să ia măsuri pentru a bloca aranjamentele dăunătoare. Cerința de a raporta un sistem nu 
implică în mod necesar că acesta provoacă daune, ci numai faptul că merită să fie examinat 
de către autoritățile fiscale. Cu toate acestea, statele membre vor fi obligate să pună în 
aplicare sancțiuni eficace și disuasive pentru companiile care nu respectă măsurile de 
asigurare a transparenței, creând astfel un puternic factor de descurajare pentru cei care 
promovează sau facilitează abuzurile fiscale. 

Noile norme sunt cuprinzătoare, referindu-se la toți intermediarii, la toate sistemele care au 
potențialul de a provoca daune și la toate statele membre. Informațiile detaliate referitoare la 
fiecare sistem fiscal care prezintă una sau mai multe trăsături definitorii vor trebui să fie 
comunicate autorității fiscale din țara de origine a intermediarului în termen de cinci zile de la 
momentul în care acesta a pus un astfel de sistem la dispoziția unui client. 

Etapele următoare 

Propunerea, care ia forma unei modificări a Directivei privind cooperarea administrativă 
(DAC), va fi înaintată Parlamentului European pentru consultare și Consiliului pentru 
adoptare. Se preconizează că noile cerințe privind raportarea vor intra în vigoare la 1 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2354_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2354_ro.htm


ianuarie 2019, iar începând cu această dată statele membre ale UE vor avea obligația de a 
face schimb de informații o dată la 3 luni. 

Sursa:CE 

Finalizarea uniunii piețelor de capital: ducând mai departe prima rundă de realizări 

Comisia a  întreprins  noi măsuri menite să ducă mai departe uniunea piețelor de capital 
(CMU), un proiect foarte important al Comisiei Juncker care vizează stimularea ocupării forței 
de muncă și a creșterii economice în Europa. 

După aproape doi ani de la lansarea Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital, 
Comisia  a prezentat  o serie de noi inițiative importante pentru a se asigura că acest 
program de reformă rămâne adecvat scopului său. 

Uniunea piețelor de capital este un pilon esențial al Planului de investiții pentru Europa 
elaborat de Comisie, așa-numitul Plan Juncker. Printr-o combinație de reforme de 
reglementare și de altă natură, acest proiect urmărește să pună în legătură mai bine 
economiile și investițiile. Scopul său este de a consolida sistemul financiar european prin 
oferirea unor surse alternative de finanțare și extinderea oportunităților pentru consumatori și 
investitorii instituționali. Pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri și întreprinderile nou-
înființate, uniunea piețelor de capital înseamnă acces la mai multe oportunități de finanțare, 
cum ar fi capitalul de risc și finanțarea participativă. Uniunea piețelor de capital relansată 
este puternic axată pe finanțare sustenabilă și ecologică: în timp ce sectorul financiar începe 
să ajute investitorii preocupați de sustenabilitate să aleagă proiecte și întreprinderi adecvate, 
Comisia este hotărâtă să se afle în fruntea eforturilor globale de a sprijini aceste tendințe. 

Evaluarea intermediară prezintă progresele considerabile înregistrate până acum în punerea 
în aplicare a Planului de acțiune din 2015, în douăzeci de luni fiind realizate aproximativ 
două treimi dintre cele 33 de acțiuni. Recent, colegiuitorii au convenit în principiu asupra a 
două propuneri de importanță majoră. Pachetul privind securitizarea va degreva bilanțurile 
băncilor și va genera surse de finanțare suplimentare pentru gospodării și pentru societățile 
cu creștere rapidă. Reforma fondurilor de capital de risc va facilita investițiile în întreprinderile 
mici și mijlocii inovatoare. În plus, anul trecut am convenit asupra noului regim al 
prospectelor, care va facilita accesul la piețele publice, în special pentru IMM-uri. Cu toate 
acestea, sprijinul deplin și constant al Parlamentului European, al statelor membre și al 
tuturor participanților la piață este indispensabil pentru ca uniunea piețelor de capital să fie 
un succes. 

Evaluarea intermediară stabilește, de asemenea, calendarul pentru noile acțiuni care vor fi 
prezentate în lunile următoare. Acestea vor include și un produs paneuropean de pensii 
personale, menit să ajute oamenii să își finanțeze pensionarea. În plus, Comisia va continua 
să depună eforturi pentru consolidarea cadrului de supraveghere a piețelor de capital 
integrate, îmbunătățirea caracterului proporțional al normelor pentru IMM-urile cotate la 
bursă și firmele de investiții, valorificarea potențialului tehnologiei financiare și promovarea 
investițiilor sustenabile. 

În paralel cu evaluarea intermediară a uniunii piețelor de capital, Comisia prezintă și o serie 
de măsuri care să încurajeze investițiile pe termen lung printr-o revizuire a calibrărilor 
prudențiale pentru investițiile în societăți de infrastructură. Propunem reducerea capitalului 
pe care trebuie să îl dețină societățile de asigurare în cazul în care investesc în societăți de 
infrastructură.  

Aceste modificări cu țintă precisă ale Regulamentului delegat Solvabilitate II vor asigura 
sprijin suplimentar pentru investițiile în infrastructură. 

Detalii privind propunerea 

Evaluarea intermediară a uniunii piețelor de capital stabilește nouă acțiuni prioritare noi: 

 consolidarea competențelor Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, 
pentru a promova supravegherea coerentă și eficace în întreaga UE și în afara 
acesteia; 

 asigurarea unui mediu de reglementare mai proporțional pentru IMM-urile cotate pe 
piețe publice; 

 revizuirea tratamentului prudențial al firmelor de investiții; 

 evaluarea argumentelor în favoarea unui cadru la nivelul UE privind acordarea 
licențelor și regimul de pașaport pentru activitățile din domeniul tehnologiei financiare; 

 prezentarea unor măsuri menite să sprijine piețele secundare pentru creditele 
neperformante și analizarea unor inițiative legislative care să consolideze capacitatea 



creditorilor garantați de a recupera valoarea creditelor garantate acordate 
întreprinderilor și antreprenorilor; 

 întreprinderea unor acțiuni concrete în urma recomandărilor Grupului de experți la 
nivel înalt privind finanțarea sustenabilă; 

 facilitarea distribuției transfrontaliere și a supravegherii OPCVM-urilor și a fondurilor 
de investiții alternative (FIA); 

 oferirea unor orientări cu privire la normele UE existente pentru tratarea investițiilor 
transfrontaliere în UE și asigurarea unui cadru adecvat pentru soluționarea amiabilă a 
litigiilor în materie de investiții; 

 formularea unei propuneri cu privire la o strategie cuprinzătoare a UE vizând 
analizarea măsurilor de sprijinire a dezvoltării piețelor de capital locale și regionale. 

 În plus, Comisia va continua să înregistreze progrese cu privire la acțiunile din Planul 
de acțiune din 2015 care nu au fost încă realizate. În mod concret, Comisia va 
prezenta: 

 o propunere legislativă referitoare la un produs paneuropean de pensii personale, 
menit să ajute oamenii să își finanțeze pensionarea;  

 o propunere legislativă pentru un cadru la nivelul UE privind obligațiunile garantate, 
menit să ajute băncile să își finanțeze activitatea de creditare; 

 o propunere legislativă privind dreptul titlurilor de valoare, menită să sporească 
securitatea juridică privind drepturile de proprietate asupra titlurilor de valoare în 
context transfrontalier. 

Context 
Uniunea piețelor de capital urmărește consolidarea fluxurilor de capital privat către 
întreprinderile în creștere, investițiile în infrastructură, tranziția energetică și alte proiecte care 
vizează să sprijine creșterea durabilă. Eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații 
transfrontaliere a capitalurilor va consolida uniunea economică și monetară, sprijinind 
convergența economică și contribuind la atenuarea șocurilor economice în zona euro și în 
afara acesteia, ceea ce va spori reziliența economiei europene. Piețele de capital mai solide, 
mai bine conectate cu investiții productive vor crea oportunități de investiții mai bune pentru 
fondurile de pensii și pentru investitorii instituționali și individuali care economisesc pe 
termen lung și în vederea pensionării. 
Sursa:CE 
 

Multinaționalele ar trebui să publice informații fiscale în fiecare țară unde au activități 
   
Companiile mari trebuie să publice informații despre taxele pe care le plătesc în fiecare țară 
din lume, spun deputații după dezbaterea și votul de marți în plen. 
Ei au susținut o propunere care cere companiilor multinaționale să raporteze impozitele 
pentru fiecare stat în care desfășoară activitiăți - cu posibila excepție a informațiilor sensibile 
din punct de vedere comercial. 
Obiectivul acestei măsuri este creșterea transparenței fiscale prin publicarea unei imagini a 
taxelor plătite de multinaționale, precum și a locurilor de impozitare. 
Acces public la informațiile fiscale 

Conform măsurilor propuse, informațiile privind taxele pe venit aplicate companiilor 
multinaționale cu o cifră globală de afaceri de minimum 750 milioane EUR ar trebui publicate 
într-un format comun pentru fiecare jurisdicție fiscală unde firma sau subsidiara ei activează. 
Aceste date ar trebui să fie disponibile gratuit și accesibile pe pagina de internet a 
companiei. 
Compania ar trebui să redacteze și un raport inclus într-un registru public administrat de 
Comisia Europeană. 
Aceste informații ar trebui să se refere la: 
 numele companiei și lista subsidiarelor sale, dacă este cazul, o scurtă descriere a 

activității și a acoperirii geografice 
 numărul de angajați full-time 
 suma cifrei de afaceri nete 
 capitalul înregistrat 
 suma profitului sau pierderilor brute 
 suma taxelor pe venit plătite în anul financiar relevant de către firmă și de către filialele 

sale rezidente fiscal în respectiva jurisdicție fiscală 
 suma câștigurilor acumulate 
 dacă subsidiarele, afiliatele sau filialele beneficiază de un tratament fiscal preferențial 

https://plus.google.com/share?url=http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170629IPR78639/multinationalele-ar-trebui-sa-publice-informatii-fiscale-in-fiecare-tara


Deputații au aprobat și măsuri de protecție a unor informații sensibile din punct de vedere 
comercial, permințând statelor membre să acorde excepții de la obligația de a publica una 
sau mai multe informații. Aceste excepții ar trebui reînnoite anual și ar trebui aplicate doar în 
jurisdicția statului membru care oferă excepția. 
Odată ce un stat membru a acordat on excepție, trebuie să informeze Comisia Europeană 
confidențial despre informația omisă, adăugând o explicație detaliată privind excepția. 
În fiecare an, Comisia va publica pe pagina ei o listă a firmelor care au primit excepții, 
precum și o explicație succintă privind motivația. 
Limite stricte privind excepțiile 

Parlamentul a aprobat și amendamente care vor stabili limite pentru excepțiile obținute de 
firme privind publicarea informațiilor fiscale. Companiile care își pierd eligibilitatea pentru o 
anumită excepție vor fi obligate să facă publice imediat informațiile exceptate. Companiile vor 
fi obligate, de asemenea, să își reînnoiască anual acordul de exceptare de la publicarea unei 
informații. 
Mai mult, la finalul perioadei de confidențialitate privind o anumită informație, compania va 
trebui să publice detaliile fiscale retroactiv, ”în forma unei medii aritmetice” pentru a acoperi 
perioada în care s-a bucurat de excepția de la publicarea unor detalii. 
 "Dacă nu vom avea raportări pentru fiecare țară, nu vom scoate niciodată la lumină sistemul 
companiilor de tip cutie poștală care este folosit abuziv pentru a ascunde profituri și a evita 
taxe la nivel global. Suntem gata de negocieri cu Consiliul pentru a găsi un regim comun de 
raportare; UE trebuie să fie în prima linie a luptei împotriva evaziunii fiscal”, a declarant  Co-
raportorul Evelyn Regner .  

"Fiecare euro din taxe care nu este plătit de multinaționale este un euro în plus plătit de 

oameni”, a declarat co-raportorul Hugues Bayet (S&D, BE) 
 Ce urmează 
După aprobarea propunerii de raport cu 534 voturi la 98 și 62 abțineri, deputații au votat ca 
documentul să fie trimis înapoi comisiilor parlamentare pentru a începe negocierile în prima 
lectură pe baza mandatului dat de plen. 
Sursa:Parlamentul European 
 

Consultări publice europene 
 

Consultare publica “Evaluarea intermediară a programului „Competitivitatea 
întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii” – COSME  (2014-2020) 

 
Obiectivul consultării 
Această consultare publică face parte din evaluarea intermediară a programului COSME. 
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri). A fost lansat în 2014 și se va finaliza în 2020, beneficiind de o finanțare în 
valoare de 2,3 miliarde EUR. 
Programul include mai multe acțiuni, al căror scop este să ducă la îndeplinirea a 4 obiective: 

 îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri, prin instrumentele financiare 
dedicate 

 facilitarea accesului IMM-urilor la piețe, în special cu ajutorul Rețelei întreprinderilor 
europene (Enterprise Europe Network - EEN), al serviciilor de asistență pentru IMM-uri 
cu privire la drepturile de proprietate intelectuală și al portalului „Europa ta - Întreprinderi” 

 crearea unui mediu favorabil întreprinderilor și competitivității pentru a încuraja înființarea 
de întreprinderi și dezvoltarea acestora, prin reducerea poverii administrative, susținerea 
unei reglementări inteligente și favorabile IMM-urilor, modernizarea industriilor și 
facilitarea accesului IMM-urilor la achiziții publice 

 promovarea antreprenoriatului, în special prin acțiuni de îndrumare și programe specifice 
adresate antreprenorilor. 

 Regulamentul de instituire a programului COSME prevede că „până în 2018, cel târziu, 
Comisia va realiza un raport de evaluare intermediară”. 

 Acesta: 

 va evalua programul la jumătatea perioadei 

 va contribui la îmbunătățirea implementării 

 va furniza o bază de date cu privire la activitățile și inițiativele viitoare. 



Evaluarea acoperă activitățile derulate în perioada 2014 - 2016 pentru țările UE și țările 
participante la programul COSME. 
Grup-țintă 
Publicul larg și toate părțile interesate, în special:întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM);prezentanții IMM-urilor, inclusiv organizațiile profesionale; autoritățile publice. 
Consultarea este deschisă până în 31 august 2017. 
Chestionar on-line: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5c181478-54b6-4193-8100-
091bd11cfdd8?draftid=a65920ae-f660-48d0-8fe4-298db23f299d&surveylanguage=RO 

 
Consultare publică europeană: Transformarea serviciilor de sănătate și de îngrijire a 

persoanelor în cadrul pieței unice digitale 
 

Scopul acestei consultări este de a determina dacă sunt necesare măsuri de politică prin 
care să se promoveze inovarea digitală în serviciul îmbunătățirii sănătății cetățenilor și de a 
defini sfera de aplicare a acestor măsuri, precum și de a aborda provocările sistemice cu 
care se confruntă sistemele sanitare. Măsurile respective vor trebui să respecte legislația 
referitoare la protecția datelor cu caracter personal, la drepturile pacienților și la identificarea 
electronică. 
Consultarea este deschisă până în 12 oct 2017. 
Obiectivul consultării este de a colecta informații cu privire la următoarele aspecte: 
-accesul transfrontalier la datele personale privind starea de sănătate și portabilitatea acestor 
date 
-punerea în comun a resurselor (expertiza în cercetarea științifică, capacitatea în materie de 
date și infrastructura digitală avansată) pentru a accelera cercetarea și a contribui mai mult la 
prevenirea și tratarea bolilor, precum și la medicina personalizată, la început în trei domenii: 
  -  bolile complexe și rare, pentru a facilita transferul de cunoștințe de la laborator către 
unitățile medicale; 
    -pregătirea pentru eventuale epidemii și identificarea, la nivelul UE, a amenințărilor de 
natură infecțioasă în doar câteva zile; 
   -utilizarea de date reale pentru măsurile de farmacovigilență și evaluarea eficacității 
produselor introduse pe piață. 
-măsuri care vizează adoptarea pe scară largă a inovării digitale, menite să faciliteze 
acordarea unei asistențe medicale mai integrate și mai axate pe pacient și care să 
încurajeze feedback-ul din partea cetățenilor și interacțiunea dintre pacienți și furnizorii de 
servicii de sănătate 
Grup-țintă: organizații și angajați ai sistemelor de sănătate și asistență social; producători și 
furnizori de soluții digitale de sănătate (produse și servicii);operatori și utilizatorii de 
instrumente medicale digitale;brokeri de date;întreprinderile care comercializează produse și 
servicii medicale digitale bazate pe date;autoritățile publice (naționale, regionale și 
locale);societatea civilă organizată;cercetători și organizații de cercetare;organizații ale 
pacienților;asociații profesionale (și registre) din domeniul sănătății;dezvoltatori de soluții 
digitale de sănătate, îngrijiri și bunăstare; spitale; cetățenii 
Context 
Schimbările demografice, creșterea duratei de viață, incidența tot mai mare a bolilor cronice 
și reapariția unor boli infecțioase constituie o provocare majoră pentru unitățile care oferă 
asistență medicală în Europa. Toate țările UE s-au confruntat în ultimele decenii cu o 
creștere a cheltuielilor publice pentru asistență și îngrijire medicală pe termen lung. Se 
estimează că aceste costuri vor continua să crească, în principal din cauza îmbătrânirii 
populației. În 2015, în UE cheltuielile cu asistența medicală au reprezentat 8,7 % din PIB și 
ar putea ajunge la 12,6 % din PIB în 2060. Nu întotdeauna anii de viață câștigați sunt trăiți în 
condiții bune de sănătate. În realitate, speranța de viață sănătoasă în UE-28 a scăzut între 
anii 2010 și 2014. 
 
Chestionar online: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/84a1782c-8a06-45d9-b8aa-
2313d41e906b?draftid=5fc19a3b-77b0-4762-8047-88917fe02551&surveylanguage=RO\ 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5c181478-54b6-4193-8100-091bd11cfdd8?draftid=a65920ae-f660-48d0-8fe4-298db23f299d&surveylanguage=RO
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5c181478-54b6-4193-8100-091bd11cfdd8?draftid=a65920ae-f660-48d0-8fe4-298db23f299d&surveylanguage=RO
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/84a1782c-8a06-45d9-b8aa-2313d41e906b?draftid=5fc19a3b-77b0-4762-8047-88917fe02551&surveylanguage=RO/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/84a1782c-8a06-45d9-b8aa-2313d41e906b?draftid=5fc19a3b-77b0-4762-8047-88917fe02551&surveylanguage=RO/


Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe 
Network 

 Calendar evenimente internaționale 

 
 

Data Titlu 

22 August 
2017 

gamesmatch@gamescom 2017 - Matchmaking event for the games industry 
Brokerage Event - Cologne (Germany) 

31 August 
2017 

Danish Drinks for Distribution - European distributors/importers meet Danish 
producers of alcoholic and non-alcoholic beverages in Denmark 
Brokerage Event - Aarhus (Denmark) 

1 Septembrie 
2017 

IFA Business Days - Matchmaking event "Networking & New contacts" at IFA 
2017 
Brokerage Event - Berlin (Germany) 

5 Septembrie 
2017 

Graphene Match at: Graphene Commercialisation from Prototypes to 
Products 
Brokerage Event - Cranfield (United Kingdom) 

6 Septembrie 
2017 

Healthbio Partnering Event 2017 
Brokerage Event - TURKU (Finland) 

7 Septembrie 
2017 

B2B Matchmaking Event at CopenX- International Conference for Virtual 
Reality/Augmented Reality  
Brokerage Event - Copenhagen (Denmark) 

8 Septembrie 
2017 

Riga Food Brokerage Event 2017 
Brokerage Event - Riga (Latvia) 

8 Septembrie 
2017 

Innovation Brokerage Event in Tecnosalud  
Brokerage Event - Lima (Peru) 

8 Septembrie 
2017 

Brokerage Session @ AGROMALIM- international agro-food trade in West 
Romania 
Brokerage Event - Arad (Romania) 

12 Septembrie 
2017 

Matchmaking event "MEET4BUSINESS 2017" at International Trade and 
Business Fair  
Brokerage Event - Celje (Slovenia) 

12 Septembrie 
2017 

Microfluidics Matchmaking 2017 
Brokerage Event - Basel (Switzerland) 

12 Septembrie 
2017 

Israeli exhibition in the field of water technologies & environment control - 
Watec 2017 
Brokerage Event - Tel-Aviv (Israel) 

13 Septembrie 
2017 

WOODRISE 2017 - 1st edition of the world congress on mid-rise and high-rise 
wood buildings at the heart of sustainable cities and environmental transition 
Brokerage Event - Bordeaux (France) 

13 Septembrie 
2017 

Company mission 4 Motors for Europe (Auvergne-Rhône-Alpes, Lombardia, 
Catalonia, Baden-Wurtemberg) in Copenhagen / Malmö  
Brokerage Event - Malmö (Sweden) 

13 Septembrie 
2017 

10th Cluster Matchmaking Mission - European Cluster Collaboration Platform  
Brokerage Event - Thessaloniki (Greece) 

13 Septembrie 
2017 

SPACE 2017 - Livestock and agriculture brokerage event 
Brokerage Event - Rennes (France) 

Prin intermediul rețelei Enterprise Europe sunt organizate numeroase 
manifestari cu scopul de a identifica noi parteneri de afaceri sau 
dezvoltare de proiecte de cercetare-inovare și transfer de tehnologii, cum 
ar fi misiuni economice sau evenimente de parteneriat (brokeraj). 
Daca sunteți interesat de unul din evenimentele de mai jos, vă rugăm să 
contactați Centrul Enterprise Europe Network Constanta 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9a2b7469-166f-4fde-8402-363c5044148d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/bac6e482-7df1-44b3-a7dc-8e884fb8d2b1
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/bac6e482-7df1-44b3-a7dc-8e884fb8d2b1
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/848cf0e6-144c-4435-b98c-f15d29d50f6a
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/848cf0e6-144c-4435-b98c-f15d29d50f6a
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b6c3752a-1c90-47a4-b71d-5dfedd12693e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b6c3752a-1c90-47a4-b71d-5dfedd12693e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2cb151e4-b2aa-4268-8ab7-695e0db2c185
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d7aea802-84ee-4888-badd-0254c57c1fec
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d7aea802-84ee-4888-badd-0254c57c1fec
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/309ad478-5f8c-46dd-871c-25468b80e43e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d4c3088a-8dbe-480c-a2df-3bb52948a5f9
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3374b8a0-e045-4923-937c-844ba87ea28c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3374b8a0-e045-4923-937c-844ba87ea28c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/01b35c02-268f-4ddb-88bd-7ccf23b1c32d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/01b35c02-268f-4ddb-88bd-7ccf23b1c32d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2612f5f5-fd41-43d9-aa51-6e23e912dbe2
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f48ea3ec-0615-454c-b2f2-574c4aea97c4
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f48ea3ec-0615-454c-b2f2-574c4aea97c4
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/1a9c18a8-2ade-4ce7-9821-60ea71220563
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/1a9c18a8-2ade-4ce7-9821-60ea71220563
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3e2cba27-25fc-434f-b5e3-5679509656b8
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3e2cba27-25fc-434f-b5e3-5679509656b8
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/503a585d-50dd-4cd1-9566-2b103ad548f4
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/14f673db-4263-463a-9087-177367e3d5e2


13 Septembrie 
2017 

Windenergy Brokerage Event during Husum Wind 2017 
Brokerage Event - Husum (Germany) 

13 Septembrie 
2017 

Industrial Electrification and Power-2-X: Dutch-Flemish-German Workshop  
Brokerage Event - Neuss (Germany) 

14 Septembrie 
2017 

Agro-food Matchmaking during the 6th FOODSEG Symposium 
Brokerage Event - Vienna (Austria) 

15 Septembrie 
2017 

Brokerage event within "Europe in Armenia" EXPO 
Brokerage Event - Yerevan (Armenia) 

18 Septembrie 
2017 

International meetings Brokerage event during Texworld 2017, Fabric fair 
Paris 
Brokerage Event - PARIS (France) 

18 Septembrie 
2017 

B2B meetings at EMO Hanover (Exposition Mondiale de la Machine Outil)  
Brokerage Event - Hanover (Germany) 

19 Septembrie 
2017 

Reducing, Reusing and Recycling - Business opportunities in the circular 
economy, Oslo 19th September 2017 
Brokerage Event - Oslo (Norway) 

19 Septembrie 
2017 

BROKERAGE EVENT - TECHINNOVATION 2017 
Brokerage Event - Singapore (Singapore) 

26 September 
2017 

Solar Photovoltaic Matchmaking 2017 
Brokerage Event - Amsterdam (Netherlands) 

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

Oportunități de  Afaceri și de Inovare 
OPORTUNITATI de AFACERI 

BRPL20170505001 
O compania din nord-estul Poloniei,înființată în 2006,care se dezvoltă continuu prin 
realizarea unei game largi de servicii de instalatii electrice, în special în domeniul  realizarii 
de noi conexiuni la rețeaua electrică,  a  dezvoltat  noi  tehnologii prin implementarea 
serviciilor inteligente de acasă. Personalul companiei este format dintr-o echipă de ingineri 
experimentați și calificați, care au cunoștințe teoretice și practice.  
Compania oferă proiecte de instalare electrică pentru orice clădire, rețeaua electrică de 
medie și joasă tensiune, stația de transformare și conexiunile electrice de cablu și aeriene si 
cauta subcontractanti 
BOBG20161209003 
O fabrică de vin din Bulgaria, situată in regiunea viticolă din Plovdiv (Bulgaria Centrală, Valea 
Tracică), ce oferă vinuri - imbuteliate și vrac și are organizat intregul proces de producție a 
vinului, de la cultivarea viței de vie de struguri și cultură la fabricarea vinurilor, dorește să 
incheie servicii de distribuție și acorduri comerciale și de agenții astfel incat să deschidă 
canale de promovare și distribuție a produselor lor, in unele țări europene și asiatice. 
BOLT20150730001 
O companie din Lituania, specializată in producția de mobilier de cazare pe nave și detalii de 
interior, este in căutare de acorduri de servicii /producție și, de asemenea, poate acționa in 
calitate de subcontractant și poate produce mobilierul necesar și bunurile solicitate, in 
temeiul acordului de subcontractare, conform desenelor și a caietului de sarcini al 
partenerului. Compania este interesată in colaborare cu un reprezentant de incredere 
(intermediar comercial). 
BOBG20161214003 
O companie din Bulgaria, specializată in vanzarea și distribuția de soluții de stocare și 
manipulare a materialelor, echipamente pentru depozite, stivuitoare, piese de schimb, 
servicii post-vanzare și de intreținere, oferă produsele sale către distribuitori. Se cauta  un 
contract de servicii de distribuție. 
BOTR20161111001 
O companie din Turcia, specializată in fabricarea și comercializarea de ulei de măsline, 
săpun din ulei de măsline, sos de roșii, melasă și mancăruri tradiționale turcești, cum ar fi 
supa tarhana, caută agenți comerciali și distribuitori din Europa 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2690dffa-4aa8-4e2a-b285-e4e2079bd708
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/39622933-a07e-4ee9-b290-f71457a216d6
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a1012b71-ba43-415f-84d9-e538208610a8
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/75b55a68-2c65-403f-b9a5-6e779a1594ed
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b95e92d0-46d7-4519-aa37-c4cb9062eb36
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b95e92d0-46d7-4519-aa37-c4cb9062eb36
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/38bf1064-2e1f-4a49-8b1b-8e529785c2be
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/684c0804-c120-4277-8dcf-88a4d51d90c7
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/684c0804-c120-4277-8dcf-88a4d51d90c7
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3781f755-9f17-42bf-a497-ca1f43c1b3c8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/a4c94697-56fb-44af-889f-f30d07e857af?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents


OPORTUNITATI DE INOVARE 

TRKR20161129007 
Un IMM coreean, o companie de administrare a echipamentelor, caută parteneri cu 
experiență în domeniul inspecției de securitate a solului. Compania caută parteneri capabili 
să furnizeze tehnologia necesara si care sa includa baza economică pentru proiectare, 
instalare și demonstrație. Se solicită acord de licență și / sau fabricație. Compania este, de 
asemenea, deschisă cooperării tehnice și de cercetare. 
TOMK20151215001 
O companie  din Macedonia este  specializata in automatizarea acasa ofera un sistem 
inteligent de monitorizare si control pentru instalatiile si dispozitivele electrice. Sistemul este 
bazat pe cloud, are o capacitate mare de monitorizare si nu necesita modificari ale 
instalatiilor existente. Diferitele functii de monitorizare si siguranta pot fi accesate prin 
intermediul aplicatiilor mobile si desktop care permit o crestere a eficientei energetice, a 
sigurantei si a protectiei dispozitivelor. Compania cauta parteneri pentru acorduri comerciale 
cu asistenta tehnica. 
TODE20170630001 
Având in vedere nevoile si posibilitatile de digitalizare in sectorul logisticii containerelor, un 
IMM din Germania de Nord a dezvoltat o platforma web care uneste comunicarea si 
prelucrarea logisticii containerelor si reduce drastic forta de munca si costurile. Companiile 
de transport maritim, companiile de transport si agentii de expediere pot utiliza platforma 
gratuit si platesc doar pentru rezervari concrete. Sunt solicitate acorduri de cooperare 
tehnica cu clienti-pilot. Suint oferite contracte financiare investitorilor. 
TRUK20170227001 
Companie britanică care furnizează soluții tehnice personalizate și servicii de consultanță 
pentru generarea de energie durabilă și pentru eliminarea deșeurilor caută colaborarea 
pentru construirea unui sistem de energie solară off-grid cu un proces de plată independent, 
"pay as you go", proiectat pentru zonele neelectrificate din țările în curs de dezvoltare. 
Colaborarea se poate realiza pe baza unui acord de joint venture sau cooperare tehnologică 
cu alți consultanți tehnologici sau producători de sisteme solare pentru solutii personalizate 
sau dezvoltate de la zero.  
 

Prin intermediul bazei de date centralizate (POD - Partnering Opportunities Database),  

Rețeaua Enterprise Europe Network pune la dispoziția societăților comerciale, institutelor de 

cercetări, universităților și altor organizații profesionale și de afaceri diverse OFERTE / 

CERERI DE OFERTE din domeniul afacerilor sau inovării / tehnologiilor inovatoare, oferind 

posibilitatea de CĂUTARE ȘI IDENTIFICARE DE NOI PARTENERI.  

Organizațiile din județele Constanţa, Brăila, Buzău şi Tulcea  interesate să își promoveze 

oportunitățile de afaceri sau inovare, se pot adresa Centrului Enterprise Europe 

Constanţa din cadrul Camerei de Comert, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, 

care oferă în mod GRATUIT informații și sprijin.    

Comisia Europeană și persoanele care acționează în numele Comisiei Europene nu sunt 
responsabile pentru modul în care poate fi utilizată informația conținută în acest E-buletin.  

Punctele de vedere din aceasta publicație aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar 
politicile Comisiei Europene. 

 

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa 

Centrul Enterprise Europe Network  Constanţa 
Adresa: B-dul Al. Lăpuşneanu nr.185 A, Constanţa,    
Tel:0241 550960 Fax:0241 619454  E-mail: een@ccina.ro                                
http://www.ccina.ro/centre/enterprise-europe-constanta  
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