
 

ERBSN  e-Buletin nr. 8/2019 
Centrul Enterprise Europe Network  Iasi 

 
 

 
 
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, agen-
ții de dezvoltare etc, din 60 țări, finanţată prin programul COSME (2014-
2020).      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. 
Centrul Enterprise Europe Network Constanţa, găzduit de Camera 
de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, oferă o gamă largă de servicii gratuite pentru clienţi 
din judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila, Buzău și Vrancea: 

 Internaționalizare 
Prin completarea unei expresii de interes, 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 compa-
niilor din aria de acoperire a Rețelei Enterprise Europe sau puteți beneficia de promovarea ofertei 
dumneavoastră, prin completarea unui formular descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza de date Enter-
prise Europe Network, 

 Organizare misiuni economice și de brokeraje (parteneriate de afaceri) 
Asistenţă pentru companiile interesate să participe la evenimente de brokeraj sau misiuni economice orga-

nizate periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate 
 Accesare fonduri europene 

Informații despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, în regim help-
desk; sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare.  

 Informații legislație,  politici europene, consultări publice europene 
Informații privind legislația și politicile europene relevante pentru diferite categorii de societăți comerciale 

sau sectoare economice de activitate, implicăm reprezentanţii mediului de afaceri local în procesul de policy-
making, prin transmiterea de feedback către Comisia Europeană şi monitorizarea implementării politicilor UE, 
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 
 

Cuprins: 
- Despre Enterprise Europe Network  
- Informaţii Europene 
- Calendar evenimente în Reţeaua Enterprise Europe 
- Oportunităţi de afaceri și inovare, căutarere parteneri proiecte – P13               
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Informații europene 
 

Alianţa circulară privind materialele plastice: peste 100 de semnatari se angajează să 
utilizeze 10 milioane de tone de plastic reciclat în produsele noi până în 2025 

 

 
Peste 100 de parteneri din domeniul public şi privat reprezentând întregul lanţ valoric al 
materialelor plastice au semnat în data de 20 septembrie, declaraţia Alianţei circulare 
privind materialele plastice, care promovează acţiuni voluntare pentru buna funcţionare 
a pieţei materialelor plastice reciclate din UE. 
Declaraţia descrie modul în care alianţa va atinge, până în 2025, obiectivul de a utiliza 10 mil-
ioane de tone de plastic reciclat pentru a fabrica produse noi în Europa. Acest obiectiv a fost 
stabilit de Comisia Europeană în Strategia privind materialele plastice din 2018, ca parte a efor-
turilor sale de a stimula reciclarea materialelor plastice în Europa. 

Prim-vicepreşedintele Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabilă, a declarat: „Sa-
lut angajamentul industriei de a regândi modul în care producem si utilizăm materialele 
plastice. Prin reciclarea eficientă a materialelor plastice vom curăţa planeta si vom combate 
schimbările climatice, înlocuind combustibilii fosili cu deşeurile din plastic în ciclul de 
producţie." 

 
Comisarul pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a 
declarat: 

„ Avem şansa de a transforma industria noastră într-un lider mondial în domeniul materialelor 
plastice reciclate. Ar trebui să profităm din plin de această oportunitate pentru a proteja me-
diul, pentru a crea noi locuri de muncă în acest sector si pentru a rămâne competitivi." 

Declaraţia, semnată de întreprinderi mici şi mijlocii, mari corporaţii, asociaţii de întreprinderi, 
organisme de standardizare, organizaţii de cercetare şi autorităţi locale şi naţionale, aprobă 
obiectivul celor 10 milioane de tone şi solicită trecerea la un nivel zero de deşeuri în natură şi 
la eliminarea totală a depozitării deşeurilor. Totodată, declaraţia prevede acţiuni concrete 
pentru atingerea obiectivului, printre care: 
 îmbunătăţirea proiectării produselor din plastic astfel încât acestea să devină recicla-

bile într-o mai mare măsură şi integrarea mai multor materiale plastice reciclate; 
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 identificarea potenţialului neexploatat în materie de colectare, sortare şi reciclare a 

deşeurilor de plastic în UE, precum şi a lacunelor în materie de investiţii; 
 
 elaborarea unei agende în materie de cercetare şi dezvoltare pentru materialele pla-

stice circulare; 
 instituirea unui sistem de monitorizare transparent şi fiabil pentru a urmări toate fluxurile 

de deşeuri de plastic din UE.  
Declaraţia alianţei va rămâne deschisă spre semnare pe site-ul web al Comisiei, pentru ca, în 
timp, să se alăture iniţiativei mai mulţi semnatari, în special autorităţi publice din întreaga Eu-
ropă. 
Asociaţiile de întreprinderi şi societăţile comerciale sunt, de asemenea, încurajate să-
şi asume angajamente voluntare cu scopul de a utiliza sau produce mai multe materiale plas-
tice reciclate, dacă nu au făcut deja acest lucru. Părţile interesate pot scrie la următoarea adresă 
pentru mai multe informaţii: GROW-ENV-RPLASTlCs-PLEDGE@ec.europa.eu 
În UE, potenţialul de reciclare a deşeurilor din plastic este încă în mare măsură neexploatat, în 
special în comparaţie cu alte materiale, cum ar fi hârtia, sticla sau metalele. Din peste 27 de 
milioane de tone de deşeuri din plastic colectate în Europa în fiecare an, mai puţin de o treime 
ajung în instalaţii de reciclare. Ca urmare, în 2016, în Europa au fost vândute mai puţin de 4 
milioane de tone de materiale plastice reciclate, reprezentând doar 8 % din piaţa materialelor 
plastice din UE. Susţinând obiectivul UE de 10 milioane de tone de materiale plastice reciclate 
vândute în Uniune până în 2025, Alianţa circulară privind materialele plastice se angajează să 
contribuie la dezvoltarea pieţei materialelor plastice reciclate din UE cu peste 150 %. 
Comisia Europeană a anunţat la 11 decembrie 2018  lansarea Alianţei circulare privind materi-
alele, care a urmat evaluării preliminare a angajamentelor voluntare din partea industriei pentru 
stimularea reciclării materialelor plastice. Aceasta a arătat că angajamentele furnizorilor de ma-
teriale plastice reciclate sunt suficiente pentru a atinge şi chiar a depăşj obiectivul UE de 10 
milioane de tone de materiale plastice reciclate utilizate în Europa până în 2025. Însă, angaja-
mentele exprimate de utilizatorii de materiale plastice reciclate (cum ar fi producătorii de 
materiale plastice sau întreprinderile care se ocupă de convertirea acestora) nu au fost sufi-
ciente, fiind necesare măsuri de reducere a decalajului dintre cerere şi ofertă. 
Alianţa circulară privind materialele plastice a organizat prima sa reuniune la 5 februarie 2019, 
cu ocazia Zilelor Europene ale Industriei. Participanţii au convenit să colaboreze în cadrul 
lanţurilor valorice din domeniul materialelor plastice pentru a atinge obiectivul utilizării a 10 
milioane de tone de materiale plastice reciclate în produsele din UE până în 2025. Aceştia au 
fost de acord să lucreze în jurul a cinci teme prioritare: 

1. colectarea şi sortarea deşeurilor din plastic; 
2. proiectarea produselor pentru reciclare; 
3. conţinutul de material plastic reciclat din produse; 
4. cercetarea, dezvoltarea şi investiţiile, inclusiv reciclarea chimică; precum şi 
5. monitorizarea materialelor plastice reciclate în UE. 

Au fost instituite imediat grupuri de lucru pentru a găsi soluţii concrete; acestea s-au reunit în 
primăvara anului 2019 pentru a redacta declaraţia semnată astăzi. 

 

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20190920_alianta_circulara_materiale_plas-
tice_100_semnatari_ro 
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Nantes este Capitala Europeană a Inovării în 2019 

 

Orașul Nantes din nord-vestul Franței este capitala europeană a inovării în 2019, fapt anunțat 
de Comisia Europeană în luna septembrie cu ocazia Zilelor Europene de Cercetare și Inovare. 
Titlul a fost acordat orașului Nantes pentru capacitatea sa deosebită de a valorifica inovația 
pentru a îmbunătăți calitatea vietii cetățenilor prin modelul de guvernare deschis și colaborativ. 
Premiul a fost în valoare de 1 milion de euro și a fost finanțat de Horizon2020, programul de 
cercetare și inovare al UE. Celelalte cinci orașe clasate – Anvers (Belgia), Bristol (Marea Britanie), 
Espoo (Finlanda), Glasgow (Marea Britanie) și Rotterdam (Olanda) – au primit câte 100.000 euro 
fiecare pentru promovarea și extinderea practicilor lor de inovare. 

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Orașele europene 
arată lumii cum să combine inovarea pentru a îmbunătăți rezistența și sustenabilitatea urbană 
cu procesele democratice inclusive de guvernare deschisă. Nantes iese în evidență ca un ex-
celent exemplu al modului în care un oraș își poate antrena cetățenii în abordarea unor 
provocări precum eficiența energetică, îmbătrânirea populației, transformarea digitală și in-
cluziunea socială. Așa funcționează inovarea în beneficiul cetățenilor. " 

Nantes este al cincilea 
oraș care primește 
această distincție și al 
doilea oraș care nu este 
capitală, după Barcelona. 
Orașul a dezvoltat o vi-
ziune și o practică a 
guvernării deschise ce 
implica dialogul constant 
cu cetățenii, asociațiile și 
expertii săi. Deține, de 
asemenea, o comunitate 
digitală și de start-up în-
floritoare ce ajută la 
dezvoltarea și imple-

mentarea politicilor publice.  

Politicile și proiectele emblematice ale Nantes includ:  

- „Mari dezbateri” cu cetățenii pentru a discuta subiecte precum tranziția energetică: in-
ițiativa a implicat peste 55.000 de participanți și a rezultat într-o foaie de parcurs pentru 
2018 cu 33 de angajamente ambițioase, monitorizată de o comisie de cetățeni inde-
pendenți și părți interesate. 

- “15 locuri care trebuie reinventate ”(și alte sute de inițiative similare din partea 
cetățenilor): o selecție competitivă de idei transmise de cetățeni care au dus, de exem-
plu, la transformarea unei capele nefolosite într-o fermă urbană de ciuperci. 

- “Nantes City La” îi ajută pe inovatori să testeze noi soluții în viața reală, oferind infra-
structură fizică și digitală, cum ar fi o casă socială 3D tipărită și construită în doar 3 zile 
sau o navetă autonomă alimentată exclusiv de un drum solar. 

- “Fabrica Creativă”, un sistem de sprijin pentru industriile creative și culturale și “Fabrica 
de eco-inovare”, un program ce selectează proiecte cum ar fi colectarea de deșeuri bio 
din restaurante și birouri cu remorci pentru biciclete. 

- Programul „Nantes French Tech Capital” care favorizează start-up-urile, scale-up-urile, 
tehnologiile avansate și permite coordonarea și promovarea ecosistemului inovării re-
gionale. 
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- „Ecossolies”, o rețea care adună membri privați și publici care dezvoltă inițiative în do-
meniul economiei sociale și de solidaritate și le promoveaza prin premierea celor mai 
bune soluții de inovare socială, precum proiectul Hacoopa pentru locuințele per-
soanelor în vârstă sau asociația Bout 'à Bout' pentru  reducerea impactul sticlelor uzate. 
De asemenea, mai există „MySMARTLife”, un proiect european inovator despre soluții 
inteligente pentru tranziția urbană. 

Background 

Concursul de acordare a Premiului pentru Capitala Europeană a Inovării a fost lansat în febru-
arie 2019. Au putut participa orașe cu peste 100.000 de locuitori din țări europene asociate cu 
Horizon 2020.  Au aplicat 28 de orașe din 16 țări. Un juriu independent de experți de nivel înalt 
de la diverse universități, din domeniul afacerilor și din sectorul non-profit și civil au desemnat 
câștigătorul și celelalte 5 orașe din top.  

Criteriile de desemnare a câștigătorului - experimentarea, implicarea, extinderea, abilitarea – 
au avut în vedere și au analizat cum utilizează orașele inovarea și noile tehnologii pentru a 
răspunde provocărilor sociale, cum antrenează comunitățile locale în luarea deciziilor și cum 
aduc plus valoare vieții cetățenilor. 

Competiția a avut loc prima dată în 2014. Câștigătorii din anii precedenți sunt: Barcelona (2014), 
Amsterdam (2016), Paris (2017) și Atena (2018). Premiile sunt acordate în cadrul Horizon 2020, 
proiectul European cadru pentru cercetare și inovare. Următoarea ediție a concursului “Capitala 
Europeană a Inovării” va fi lansată în primul trimestru al anului 2020. 

Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5789 

 
 

Documentația tehnică și declarația de conformitate UE 

 

Documentația tehnică oferă informații despre proiectarea, fabricarea și operarea unui produs 
și trebuie să conțină toate detaliile necesare pentru a demonstra că produsul este conform 
cerințelor aplicabile. 

Dacă sunteți producător, aveți obligația de a respecta anumite reguli atunci când introduceți 
un produs pe piață. Trebuie să realizați următoarele etape: 

 să pregătiți documentația tehnică înainte de a introduce un produs pe piață; 
 să vă asigurați că documentația tehnică este pusă la dispoziția autorităților de supraveghere a 

pieței (dacă solicită acces la ea), de îndată ce produsul este introdus pe piață; 
 să păstrați documentația tehnică timp de 10 ani de la data introducerii produsului pe piață 

(cu excepția cazului în care există alte prevederi explicite în acest sens). 
Documentația tehnică este necesară pentru a dovedi că produsul respectă cerințele esențiale 
și, prin urmare, justifică și sprijină declarația de conformitate UE. Aveți nevoie de această 
documentație pentru a aplica pe produs marcajul CE. 

Cum se întocmește documentația tehnică? 

Documentația tehnică trebuie să includă cel puțin: 

 numele și adresa dumneavoastră sau pe cele ale reprezentanților autorizați; 
 scurtă descriere a produsului; 
 identificarea produsului, de exemplu numărul de serie al acestuia; 
 numele și adresele entităților implicate în proiectarea și fabricarea produsului; 
 numele și adresa oricărui organism notificat implicat în evaluarea conformității produ-

sului; 
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 declarație din care să rezulte că a fost parcursă procedura de evaluare a conformității ; 
 declarația de conformitate UE; 
 eticheta și instrucțiunile de utilizare; 
 declarație privind reglementările relevante pe care le respectă produsul; 
 identificarea standardelor tehnice pe care declarați că le respectă produsul; 
 lista pieselor; 
 rezultatele testelor; 

Ca producător, trebuie să puteți demonstra unde și cum sunt păstrate și menținute diferitele 
părți ale documentației. 

De obicei, aveți posibilitatea de a alege limba în care veți pregăti documentația tehnică. Totuși, 
autoritățile de supraveghere a pieței europene vă pot cere să traduceți documentația teh-
nică, în funcție de țara din UE în care produsul a fost introdus pe piață. Dacă vi se solicită acest 
lucru, puteți furniza documentația și în format electronic. 

Evaluarea riscurilor 

Ca producător, răspundeți de identificarea tuturor riscurilor posibile pe care le-ar putea re-
prezenta produsul dumneavoastră și de stabilirea cerințelor esențiale aplicabile . Această 
analiză trebuie inclusă în documentația tehnică. În plus, va trebui să explicați cum ați abordat 
riscurile identificate pentru a vă asigura că produsul dumneavoastră respectă cerințele aplica-
bile, de exemplu, aplicând standardele armonizate . 

Declarația de conformitate UE 

Declarația de conformitate UE este un document obligatoriu pe care producătorii sau repre-
zentanții autorizați ai acestora trebuie să îl semneze pentru a declara că produsele lor respectă 
cerințele UE. Semnând declarația de conformitate, dumneavoastră, ca producător, răspundeți 
pe deplin de conformarea produsului dumneavoastră la legislația UE aplicabilă. 

Cum se întocmește declarația de conformitate UE 

Ca producător, aveți obligația de a întocmi declarația de conformitate UE. Aceasta trebuie să 
cuprindă următoarele informații: 

 numele dumneavoastră și adresa profesională completă sau pe cele ale reprezentantu-
lui autorizat; 

 numărul de serie, modelul sau identificarea de tip a produsului declarație prin care vă 
asumați responsabilitatea deplină; 

 modalități de identificare a produsului care să permită trasabilitatea (acestea pot in-
clude o imagine); 

 datele organismului notificat care a realizat procedura de evaluare a conformității (dacă 
este cazul); 

 legislația relevantă pe care o respectă produsul, precum și alte standarde armonizate 
sau alte mijloace utilizate pentru a dovedi conformitatea; 

 numele și semnătura dumneavoastră; 
 data la care a fost emisă declarația; 
 informații suplimentare (dacă este cazul). 

În cazul produselor importate, importatorul trebuie să se asigure că produsul este însoțit de 
o declarație de conformitate și trebuie să păstreze o copie a acesteia timp de 10 ani din mo-
mentul introducerii pe piață a produsului. 

Trebuie să traduceți declarația de conformitate UE în limba sau limbile cerute de țara din UE în 
care este comercializat produsul. 

Sursa: https://europa.eu/youreurope/business 
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FURNIZAREA DE SERVICII ÎN STRĂINĂTATE 

Dacă aveți o societate înregistrată și furnizați servicii (de exemplu, ca arhitect sau ghid turistic) 
în țara în care locuiți, puteți să oferiți aceste servicii și în altă țară din UE, fără să trebuiască 
să înființați o societate sau o sucursală acolo. 

Acest lucru vă poate fi de folos dacă doriți: 

 să furnizați servicii în acea țară doar temporar 
 să furnizați servicii numai unui anumit client care locuiește în țara respectivă 
 să testați piața înainte de a vă extinde acolo activitățile companiei. 

În principiu, ar trebui să puteți furniza servicii în altă țară din UE fără a avea obligația de a 
respecta toate procedurile și normele administrative aplicabile în țara respectivă (cum ar fi 
obținerea unei autorizații prealabile pentru a desfășura activități comerciale). Totuși, ați putea 
fi nevoit să notificați autorităților publice faptul că veți oferi servicii pe teritoriul lor. Cealaltă 
țară trebuie să aibă motive întemeiate pentru a vă impune cerințele sale. 

În cazul în care oferiți servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și televiziune 
și servicii prestate pe cale electronică, acestea vor fi impozitate întotdeauna în țara în care 
se află clientul. Pentru un client persoană fizică, neimpozabilă, este vorba despre țara în care 
este stabilit, în care își are domiciliul sau reședința obișnuită. Pentru un client persoană juridică, 
este vorba despre țara în care își are sediul principal sau un sediu fix unde se furnizează servi-
ciile în cauză. 

În pofida acestui principiu de bază, nu trebuie să porniți de la ideea că puteți furniza pur și 
simplu servicii în altă țară fără a înființa o companie pe plan local. Această posibilitate depinde 
în principal de cât de des, pentru cât timp și cu ce frecvență doriți să furnizați servicii. 

De asemenea, se pot aplica reguli diferite în anumite sectoare, de exemplu: 

 servicii financiare  
 servicii de asistență medicală care pot fi prestate numai de membrii unei profesii me-

dicale reglementate 
 servicii de securitate privată 
 jocuri de noroc  
 servicii de notariat  
 servicii de agent de muncă temporară  
 servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și televiziune și servicii pres-

tate pe cale electronică  

Dacă doriți să înregistrați o companie în altă țară din UE, va trebui să respectați legislația 
națională referitoare la constituirea/înregistrarea unei filiale, sucursale sau agenții, precum și 
majoritatea normelor naționale vizând înființarea unei companii (inclusiv pe cele privind 
recunoașterea calificărilor profesionale și obținerea autorizațiilor necesare). De asemenea, vi s-
ar putea cere să respectați standardele naționale, europene sau internaționale. 

Pentru a afla ce trebuie să faceți concret în cazul dumneavoastră, adresați-vă punctului unic de 
contact din țara în care doriți să furnizați servicii. 

Punctele unice de contact oferă informații în limba națională, dar multe dintre ele comunică și 
în alte limbi. Nivelul de informații și de servicii oferite poate să difere de la un punct de contact 
la altul. 



Page 8 of 18 

 

 

Servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și televiziune și servicii prestate pe 
cale electronică 

În cazul în care furnizați servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și televizi-
une și servicii prestate pe cale electronică, acestea vor fi de regulă impozitate în țara în care 
se află clientul. 

Clienții persoane juridice - Pentru clienții persoane juridice, este vorba despre țara în care se 
află sediul principal sau un sediu fix unde se furnizează serviciile în cauză. 

Clienții neimpozabili - Pentru clienții persoane fizice neimpozabile, este vorba despre țara de 
stabilire sau țara în care se află domiciliul ori reședința obișnuită. 

Norme speciale pentru cifra de afaceri anuală redusă 

Există unele excepții. În baza normelor simplificate puteți alege să aplicați regulile în materie 
de TVA din propriul dumneavoastră stat membru (în care sunteți stabilit, aveți o adresă 
permanentă sau reședința obișnuită), dacă îndepliniți următoarele criterii: 

 sunteți stabilit, aveți adresa permanentă sau reședința obișnuită într-o singură țară din 
UE 

 furnizați servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și televiziune și servicii 
prestate pe cale electronică pentru clienți neimpozabili care sunt stabiliți, au adresa 
permanentă sau reședința obișnuită în altă țară din UE 

 valoarea totală a serviciilor de telecomunicații, a serviciilor de radiodifuziune și televizi-
une și a serviciilor prestate pe cale electronică pe care le-ați furnizat nu depășește suma 
de 10 000 EUR (fără TVA) nici în anul calendaristic în curs, nici în anul calendaristic 
anterior. 

Dacă îndepliniți aceste condiții, nu va trebui să vă înregistrați, să completați declarații de 
TVA sau să efectuați plăți în fiecare din țările UE în care sunt stabiliți clienții dumnea-
voastră. Nu va trebui să vă înregistrați nici în sistemul M1SS. În schimb, va trebui să le facturați 
clienților TVA la cota aplicabilă în țara dumneavoastră. De asemenea, va trebui să plătiți și să 
declarați TVA-ul respectiv autorităților fiscale din țara dumneavoastră. 

Dacă beneficiați de un regim special pentru întreprinderile mici din țara dumneavoastră, 
care vă scutește de plata TVA-ului până la un anumit prag, acest lucru se aplică și în cazul 
serviciilor de telecomunicații, al serviciilor de radiodifuziune și televiziune și al serviciilor pres-
tate pe cale electronică. 

Nu se face nicio diferență între clienți, nicăieri în UE 

Deși aveți libertatea de a defini termenii și condițiile generale de vânzare, toți clienții dum-
neavoastră din UE trebuie să beneficieze de același acces la servicii (furnizate pe cale 
electronică sau la sediul dumneavoastră) ca și clienții locali. Dacă oferiți prețuri speciale sau 
anumite condiții de promovare ori vânzare, acestea ar trebui să le fie accesibile tuturor clienți-
lor, indiferent de țara UE în care se află, de naționalitate, de locul de reședință sau de locul 
de desfășurare a activității. 

Aceste norme vizează tranzacțiile on-line și off-line, atâta timp cât vânzările se efectuează 
către utilizatorul final (persoană fizică sau întreprindere care nu intenționează să revândă, să 
transforme, să proceseze, să închirieze sau să subcontracteze achiziția). Normele nu se aplică  
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serviciilor audiovizuale. Pentru alte tipuri de conținut on-line protejat de drepturi de autor, se 
pot aplica în continuare limitări teritoriale. 

Accesul la interfețele on-line 

Clienții trebuie să aibă posibilitatea de a accesa orice versiune a site-ului dumneavoastră 
– de exemplu, un client care se conectează din Italia ar trebui să poată naviga pe site-ul pentru 
Spania, dacă introduce adresa URL respectivă, fără a fi redirecționat automat către versiunea 
pentru Italia. Clienții trebuie să aibă posibilitatea să își dea consimțământul înainte de a fi redi-
recționați și să și-l retragă în orice moment. 

Vânzarea de servicii prestate pe cale electronică 

Clienții stabiliți în alte țări din UE care doresc să cumpere de la dumneavoastră servicii furnizate 
pe cale electronică (servicii de cloud, stocare de date sau găzduire de site-uri) trebuie să poată 
accesa și înregistra aceste servicii în același mod ca și clienții stabiliți la nivel local. 

Dacă trebuie să treceți frontiera pentru a presta servicii în favoarea unui client din străi-
nătate, s-ar putea să trebuiască să suportați costuri suplimentare - de exemplu, pentru 
depozitare sau îndeplinirea procedurilor administrative. Aceste costuri suplimentare ar putea 
justifica aplicarea unor prețuri mai ridicate pentru clienții din străinătate. 

Sursa: https://europa.eu/youreurope 

 

Vești bune pentru fermierii din România! Comisia Europeană a aprobat plata în avans. 
 
 
Ministerul Agriculturii anunță că, în urma unei decizii aprobate de Comisia Europeană, România 
va putea acorda în avans plăți către fermieri. Țara noastră a primit astfel derogare în anul de 
cerere 2019 în ce priveşte aceste plăți. 

 
România va putea acorda fermierilor în 
această toamnă un avans de până la 
70% din plăţile directe şi de până la 85% 
în cazul sprijinului acordat în cadrul 
măsurilor de dezvoltare rurală, în urma 
unei decizii aprobate de Comisia Euro-
peană, a anunţat, luni, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). 
 
„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ru-

rale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, informează beneficiarii care au 
depus Cererea unică de plată aferentă Campaniei 2019 că, în data de 17 septembrie 2019, a 
fost aprobată Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536 prin care mai multe state mem-
bre ale Uniunii, inclusiv România, sunt autorizate să aplice derogări, în anul de cerere 2019, de 
la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 în ce priveşte 
nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de su-
prafaţă şi de animale”, se menţionează într-un comunicat al ministerului remis AGERPRES. 
 
Astfel, statele membre pot face plăţi în avans de până la 70% în cazul plăţilor directe enumerate 
în Anexa I la Regulamentul (UE) 1307/2013 şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în  
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cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul 
nr. 1306/2013. 
Campania de plăţi în avans se va derula în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2019. 
 
Sursa: https://www.capital.ro/vesti-bune-pentru-fermierii-din-romania-comisia-europeana-a-
aprobat-plata-in-avans.html 
 
 
 

Consultări publice europene 
 

Consultarea - Cercetare și inovare - parteneriat pentru tehnologii digitale cheie 
(programul Horizon Europe) 

Perioada: 11 septembrie 2019 – 06 noiembrie 2019 

În conformitate cu liniile directoare privind o mai bună reglementare, CE dorește să 
consulte părțile interesate cât mai mult posibil. Prin urmare, strategia de consultare 
vizează implicarea unui set larg de părți interesate care include autoritățile naționale, 
comunitatea de cercetare a UE, industria, instituțiile și organismele UE, fundațiile și al-
tele. Mai precis, părțile interesate vizate includ beneficiarii prezenți și cei trecuți ai 
finanțării programului-cadru, statele membre ale UE, asociațiile și organizațiile um-
brelă, organizațiile industriale, academice și alte organizații partenere, dar contribuțiile 
de la alte părți interesate, precum și cetățenii sunt, de asemenea,  

Obiectivul acestei consultări publice este să caute opiniile părților interesate ale cer-
cetării și inovării (R&I) ale UE și ale cetățenilor cu privire la cele 12 parteneriate 
europene instituționalizate propuse în cadrul viitorului program de cercetare și inovare 
Horizon Europe (2021-2027). În special, consultarea se concentrează asupra nevoii ge-
nerale și a focusului planificat al acestor potențiale parteneriate europene. Alături de 
proiecte și misiuni individuale de cercetare și inovare, Horizon Europe va sprijini Parte-
neriatele europene pentru a aborda prioritățile comune în comun cu statele membre, 
sectorul privat, fundațiile și alte părți interesate. Feedback-urile obținute în urma ace-
stei consultări publice vor oferi un aport crucial pentru activitatea de evaluare a 
impactului pentru aceste parteneriate candidate. 

 

Chestionarul poate fi găsit și completat accesând link-ul:  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315/public-
consultation_en  

 

Sursa: https://ec.europa.eu  
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Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe 
Network 

  
Calendar evenimente internaționale 

 
 
 

DATA EVENIMENT ORAȘ 

01 oct. 2019 Marketplace Austria Food 2019  Viena 

03 oct. 2019 Conferință și eveniment B2B “Open4Business 2019” Pécs 

03 oct.  2019 Eveniment B2B “Agrosym 2019” Pale 

07 oct.  2019 Horizon2020 Transport Info Day și Brokeraj  Bruxelles 

07 oct. 2019 Tărgul Internațional de Inginerie și Brokeraj “Contact-Contract 
2019” 

Brno 

09 oct. 2019 Space Week 2019 Roma 

11 oct. 2019 Brokeraj în cadrul “Belgrad Food Show 2019” Belgrad 

14 oct. 2019 Eveniment internațional de matchmaking în cadrul BIOXPO Bruxelles 

29 oct. 2019 Eveniment de matchmaking pentru start-up-uri, investitori și 
industrie în cadrul RuhrSummit 2019 

Bochum 

05 nov. 2019  Eveniment de Brokeraj “Innovation Market-2019”  Kiev 

06 nov. 2019 Match4Industry Business Matching Event 2019 Kocaeli 

13 nov. 2019 Organic Food & Eco Life Matchmaking Malmö 

14 nov. 2019 Eveniment de Brokeraj “BIG.MATCH 2019” Bologna 

Calabria 

18 nov. 2019 Eveniment de Brokeraj în domeniul sănătății “Medica 2019” Dusseldorf 

19 nov. 2019 Eveniment de Brokeraj “Smart City 2019” Barcelona 

20 nov. 2019 Horeca, Gastrofood, Enoexpo 2018 - Brokeraj Cracovia 

20 nov. 2019 SMM2019 - Smart Manufacturing Matchmaking 2019 Calabria 

28 nov. 2019 Eveniment de Brokeraj “E-Mobility Match 2019” in cadrul celei 
de-a 7 a editii a Forumului “E-Mobility” 

Kiev 

 

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

Prin intermediul rețelei Enterprise Europe sunt organizate numeroase manifes-
tari 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 
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Oportunități de  Afaceri și de Inovare 
 

Prin intermediul bazei de date centralizate (POD - Partnering Opportunities Database),  Re-
țeaua 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,Tulcea şi Vrancea interesate să își pro-
moveze 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.    

 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  
BRDE20190916004  
Companie germană care produce înghețată caută o linie de ambalare pentru porții 
mici, cu o capacitate de 1.000 de porții pe oră. 
 
BOUA20190704001 
Firmă din Ucraina oferă produse de morărit: făină de grâu, făină de cereale integrale, 
tărâțe de grâu și tărâțe de grâu granulat, diferite tipuri de macaroane. Compania caută 
parteneri din China, Polonia, România, Slovacia și țările baltice.  
 
BOLT20190911001  
Producător din Lituania de saci mari de polipropilenă (containere intermediare flexibile 
în vrac), caută distribuitori. 
 
BOES20190905001 
Firmă din Spania specializată în textile certificate ecologic caută parteneriate cu desig-
neri independenți pentru fabricarea țesăturilor din  bumbac ecologic.  
 
BOLT20190814001 
Firmă din Lituania producătoare de uși și geamuri din plastic, caută parteneri pentru 
distribuție.  
 
BOSK20190905001  
Firmă din Slovacia specializată în fabricarea produselor din plastic cu tehnologie de 
turnare prin injecție și termoformare își oferă serviciile pentru subcontractare.  
 
BOSG20190903002  
Firmă din Singapore specializată în producția de echipamente medicale și de protecție 
caută distribuitori străini. 
 
BRSE20190904001 
Firmă din Suedia caută soluții de ambalare ecologică pentru detergent concentrat . 
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BRLT20190626001  
Angrosist din Lituania specializat în produse cosmetice, parfumuri, articole de toaletă, 
îngrijire a pielii și a părului și alte produse similare, caută furnizori de asfel de produse.  
 
BOBG20190902001  
Producător din Bulgaria specializat în produse cosmetice bio, organice, caută parteneri 
pentru distribuție. 
 
 

 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 

 

RDES20190830001 

Un centru tehnologic privat non-profit spaniol pregătește o propunere de proiect 
pentru NMBP-31-2020 legată de dezvoltarea și îmbunătățirea materialelor pentru gen-
erarea de energie eoliană offshore și producerea energiei cu ajutorul valurilor 
maritime/ oceanice. Partenerii vizați ar trebui să fie companii care operează platforme 
off-shore sau companii implicate în construcția și producția de materiale pentru gen-
erarea de energie eoliană și mareică. Centrul a coordonat 19 din cele 35 de proiecte 
europene în care a fost implicat, principalele domenii de RTD în care își dezvoltă activ-
itățile fiind nanotehnologia, materiale noi și tehnologii avansate de mediu. Proiectul va 
fi axat pe îmbunătățiri care reprezintă direct o scădere considerabilă a costurilor (chel-
tuieli de capital, costuri de funcționare și întreținere) și îmbunătățirile proceselor de 
fabricație. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7aec9a4b-6210-4602-
b8b3-4f9accd021b5 

 

RDTR20180809001 

O universitate turcă caută acorduri de cooperare în domeniul cercetării și oferă burse 
în domeniile: agricultură, farmaceutică, medicină și în informatică. Scopul este de a 
aplica pentru un program de cofinanțare MSCA H2020 denumit „CoCirculation2”. Pro-
gramul va fi executat de Departamentul de Burse Științifice și Programe de Granturi 
(BİDEB) din cadrul Consiliului de Cercetare Științifică și Tehnologică Turcă (TÜBİTAK) 
co-finanțat de Comisia Europeană Horizon 2020. Se dorește colaborarea cu cercetători 
experimentați, care dețin o diplomă de doctorat sau au cel puțin patru ani de experi-
ență în cercetare. Aceștia pot avea orice naționalitate sau vârstă. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2a16546-5166-439d-
a7e8-5e6b431f9727 

 

RDUK20190830001 

O companie britanică care face și cercetare caută parteneri de consorțiu pentru fi-
nanțare H2020, în vederea dezvoltării unei noi și complete paradigme de inginerie 
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digitală pentru pasagerii companiilor aeriene, care să permită o capacitate autentică 
de trecere prin terminal tip „walk-through”. Se dorește colaborarea cu universități/ 
companii ICT capabile să dezvolte soluții software complexe și inovatoare, utilizând 
blockchain/ A.I. împreună cu companii biometrice Iris pentru co-dezvoltarea pro-
ceselor. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/22aad5c9-ae4a-4195-
abe5-f4c26442b205 

 

RDUK20190816001 

O companie din Marea Britanie, împreună cu o fundație de menținere a oceanelor cu-
rate, a format un consorțiu pentru a aplica la un proiect deschis H2020, care este menit 
să găsească soluții în decarbonizarea transportul maritim pe distanțe lungi, prin pro-
iectarea și construcția unei ambarcațiuni solare și eoliane, bazate pe conceptul 
Elizabeth Swann. Aceștia caută o gamă largă de parteneri, inclusiv constructori de nave, 
experți în panouri solare, turbine eoliene și sisteme de navigație, care să se alăture 
consorțiului prin acordul de cooperare în domeniul cercetării. De asemenea, se caută 
constructori de nave ca utilizatori finali pentru a testa ambarcațiunea, de exemplu feri-
boturi, cisterne sau nave de croazieră. 

Mult așteptata mișcare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG) din 
transportul maritim deschide cercetătorilor și companiilor inovative o sarcină 
provocatoare. Soluțiile actuale includ utilizarea măsurilor de eficiență energetică și a 
combustibililor alternativi la navele/ echipamentele vechi, dar aceste soluții nu sunt 
suficiente. Măsurile actuale de reducere a emisiilor de NOx și SOx sunt adesea realizate 
folosindu-se soluții care cresc emisiile de GHG. 

Termenul limită pentru prima etapă a aplicării la acest proiect este 9 ianuarie 2020. 
Termenul limită pentru exprimarea interesului în acest proiect este 1 decembrie 2019. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa1c3b54-8ff2-486e-aad1-
f530d9093f31 

 
RDPL20190719001 
Institut polonez de cercetare și dezvoltare caută parteneri de proiect cu expertiză în 
domeniul elementelor rare din pământ dar și din domenii conexe. Entitatea poloneză 
urmează să fie coordonatorul proiectului de cercetare și dezvoltare, prin care se dorește 
oferirea unei imagini de ansamblu asupra stării actuale a tehnologiei, împreună cu 
aplicațiile practice ale fenomenelor fizice a materialelor rare. Intenția coordonatorului 
este de a pregăti o propunere comună pentru un proiect cu derulare de 36 de luni și 
în valoare de 3.000.000 de euro. Proiectul urmează să fie o rețea intersectorială euro-
peană de instruire, care să adune oameni de știință, lideri mondiali și alte părți cheie 
interesate de domeniul materialelor rare din pământ. 

Partenerii își vor împărtăși cunoștințele atât din punct de vedere academic, cât și din 
punct de vedere practic/ industrial. 

Ariile specifice alese pentru interesul rețelei: 

- sinteza și proprietățile noilor materiale optice îmbunătățite cu elemente rare; 
- proprietățile magnetice ale compușilor cu materiale rare; 
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- aplicații inovatoare pentru elemente rare; 
- rafinare, reciclare și resurse de materiale rare. 

Scopul proiectului va fi formarea unei noi generații de cercetători creativi, antrepreno-
riali și inovatori în stadii incipiente, capabili să facă față provocărilor actuale și viitoare 
și să transforme cunoștințele și ideile în produse și servicii în beneficii economice și 
sociale. 

ID de apel: MSCA-ITN-2020 Innovative Training Networks. Proiectul va începe efectiv 
activitatea în septembrie 2020. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8468076e-fc09-472e-
adca-273da8e4585e 

 

RDKR20190909001 

Un institut de cercetare coreean, finanțat de guvern, pregătește o propunere de proiect 
în cadrul Eureka, Eurostars2 în 2020. Principalul obiectiv al cercetării comune este de a 
crea straturi subțiri de înaltă performanță, folosind precursori pentru industria auto și 
dispozitive purtabile. Cu acest scop, institutul caută parteneri specializați în elaborarea 
de materiale precursoare pentru procesul de ALD (depunerea stratului atomic). Depu-
nerea stratului atomic (ALD) este o tehnologie de depunere subțire a filmului care 
utilizează secvențial un proces chimic gazos. Procesul ALD folosește două substanțe 
chimice numite în mod obișnuit precursori și care sunt depuși pe un substrat secvențial 
și reacționează pentru a forma o peliculă densă dar subțire. Sunt solicitate pentru acor-
duri de cercetare, de preferință, companii chimice sau tehnologice ori institute de 
cercetare și dezvoltare. Institutul își propune să se alăture proiectului Eureka sau Euro-
star cu termenul limită de apel la 1 februarie 2020. Proiectul va dura trei ani. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c817edd-f86d-4040-
ba28-120f5e8aca86 

 

OPORTUNITĂȚI DE COLABORARE TEHNOLOGICĂ 

 

TRTR20190905001 
O companie turcă, cu mare experiență, produce țesături pentru îmbrăcăminte pentru 
femei, în special pentru producția de pantaloni elastici și de cămași. Compania folo-
sește acum tehnici de țesut 2D și își propun să își dezvolte liniile de producție, fiind în 
cautare de tehnologii de producție compozită de țesut 3D care să permită producția 
de structuri în formă complexă, scăzând astfel cantitatea de material utilizat și numărul 
de procese. Compania caută parteneri care să dețină această tehnologie, cu care să 
colaboreze în baza unui acord de cooperare în domeniul cercetării. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15eef184-958c-4347-
9509-05f4b32945d2 

 

TRKR20190827001 

O companie coreeană înființată în 2003, cu ani de experiență în dezvoltarea de mate-
riale tehnice noi în industria offshore și nucleară, caută tehnologii și servicii tehnice  
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pentru dezmembrarea nucleară și gestionarea deșeurilor radioactive. Tehnologia va fi 
folosită pentru demontarea centralei nucleare și a sistemului de analiză a radionucli-
delor aferente. Se caută, de asemenea, un sistem mobil de analiză a radionuclidelor 
care să poată fi construit pe șantier. Compania coreeană are o listă de tehnologii de 
care au nevoie, care include: Fume Hood, cuptor, sistem de analizor multicanal, sistem 
de contor α/ β cu fundal redus și detector de fotoni cu energie redusă, etc. Tehnologiile 
vor fi utilizate în separarea nuclidelor, pretratare, măsurarea ratei de recuperare a Sr, 
Fe, Ni, etc., analiza izotopilor, măsurarea ratei de cooperare a Sr, Fe, Ni, etc., măsurarea 
radioactivității 3H, 14C, 63Ni, 90Sr , etc., analiza nucleului gamma, măsurarea radioac-
tivității incluzând 55Fe, 99Tc, 59Ni, 129I, 55Fe și alfa completă. Compania este 
interesată să licențeze aceste tehnologii sau să efectueze cercetare și dezvoltare co-
mună cu un laborator smart la fața locului. În cazul dezvoltării comune, premisa este 
de a vinde pe piața coreeană a dezmembrărilor nucleare. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a72eaca2-4c24-423c-
9101-f51eb2860d01 

 

TRDE20190909001 

O companie germană de IT cu expertiză în domeniile digitalizării, inteligenței artificiale, 
automatizării și monitorizării clădirilor, intenționează să construiască o clădire de 
birouri durabilă, neutră în materie de CO2, cu o evaluare pozitivă a ciclului de viață 
(construcție, utilizare, demolare) care să găzduiască până la 150 de spații de lucru. Con-
ceptul include utilizarea materiilor prime regenerabile și reducerea cerințelor de spațiu. 
Clădirea ar trebui să fie realizată din lemn și ar trebui să fie autosuficientă din punct de 
vedere energetic. Energia durabilă trebuie furnizată prin energie solară, eoliană și ge-
otermală. Vor fi integrate noi tehnologii de stocare a energiei, cum ar fi bateriile cu apă 
sărată, pile de combustibil sau electrolizatoare. Un avantaj important al conceptului 
este promovarea sănătății la locul de muncă prin construcția cu produse din lemn și 
aplicarea automatizării clădirilor ca funcție de confort. Clădirea va fi o clădire de refer-
ință pentru alte proiecte viitoare. În calitate de companie IT, compania germană se va 
ocupa de sarcinile de automatizare, control, monitorizare și securitate, precum și 
echipamente tehnice inovatoare. Există foraje adânci geotermale. Compania este deja 
în discuție cu furnizorii de panouri solare. În prezent, clădirea este simulată. Construcția 
ar trebui să înceapă în 2020. Compania încă solicită sfaturi, know-how sau soluții în 
ceea ce privește energia eoliană și în special tehnologiile de stocare a energiei, care ar 
trebui să asigure oricând disponibilitatea energiei/ electricității din surse regenerabile. 
Mai mult, compania ar fi interesată de transferul de cunoștințe și schimbul de cu-
noștințe cu alți actori care au realizat proiecte de construcție comparabile sau care se 
află în faza de planificare. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d99adf9b-4190-4252-
993c-fb132b806017 

 

TRNL20190806001 

IMM olandez a dezvoltat un produs ușor de utilizat, mobil, pentru îngrijirea persoanelor 
diagnosticate cu demență. Produsul oferă bolnavilor o experiență audio-vizuală în pro-
priul mediu familiar, fapt ce le permite să se relaxeze și să se simtă mai  
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confortabil. Această abordare specifică în ceea ce privește demența  e cunoscută la 
nivel internațional prin cuvântul olandez „snoezelen” iar în termeni profesioniști „stim-
ulare multi-senzorială”. Tot mai multe centre de îngrijire investesc în camere 
multisenzoriale, acestea  fiind o cameră specifică, dotată cu echipamente audio-vizuale. 
O astfel de cameră are o capacitate limitată și nu este disponibilă pentru ceilalți pacienți 
atunci când este ocupată. De asemenea, în timpul nopții, când pacienții tind să fie mai 
neliniștiți, această cameră nu poate fi folosită de cele mai multe ori. Prin aceste experi-
ențe audio-vizuale personalizate, rezidenții se simt mai relaxați, ceea ce duce la o cerere 
redusă de îngrijire. În acest fel, asistentul poate acorda atenție mai multor pacienți. 
Produsul oferă un conținut (imagini, sunete, muzică și videoclipuri) dezvoltat în strânsă 
cooperare cu instituțiile medicale, dar poate fi personalizat și de familiile pacienților. 
IMM-ul caută un acord de cooperare tehnică cu parteneri non-profit, cum ar fi centre 
de expertiză în domeniul îngrijirii demenței. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbd88c95-e2b9-44c0-
9a09-512c58629f63 
 
 

TRDE20190829001 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b0df3bbe-149f-4289-
932d-ddbd7047769c 

O asociație germană de gestionare a deșeurilor dorește implementarea unei turbine cu 
apă adecvată fluctuației volumelor și debitelor de apă. Turbina urmează să fie instalată 
pe un depozit de deșeuri. Energia electrică produsă trebuie introdusă în rețeaua pub-
lică.  Sistemul de scurgere a apei de suprafață al depozitului de deșeuri are o înălțime 
de cădere de aproximativ 50 m cu un debit maxim de 80 l/ s. Bazinul hidrografic re-
prezintă aproximativ aprox. 240.000 m² cu precipitații medii de 990 mm/ an. Reglarea 
debitul se poate face și cu ajutorul bazinului de retenție ce are un volum de 1000 m³. 
Cu toate acestea, întrucât sistemul depinde de precipitații, volumul și debitul apei 
fluctuează foarte mult. Experții hidroenergetici care au fost consultați au informat aso-
ciația că debitele fluctuante precum și volumele reduse de apă se dovedesc a fi 
problematice pentru turbinele de apă existente pe piață. Singurele oferte făcute până 
în prezent au avut o perioadă de rambursare a investiției mai mare de 30 de ani și, prin 
urmare, nu au putut fi acceptate. 

Se caută un partener care poate furniza o turbină adecvată în cadrul unui acord comer-
cial cu asistență tehnică. 

 

TRDE20190909002 
O companie germană de cercetare și dezvoltare în domeniul biotehnologiei caută un 
dezvoltator sau producător de adezivi ce să poată oferi un anumit clei care, printre 
altele,  să fie rezistent timp de cel puțin 40 de ore la izopropanol (70%) și apă. Adezivul 
este necesar pentru lipirea unei folii de celuloză sub o bucată de plastic tip polistiren. 
Se va aplica cu un sistem automat de dozare și va trebui să reziste la o forță de apro-
ximativ 200 cN în timpul unui test de tracțiune. În cazul în care nu are rezistența adezivă 
necesară, compania ar testa totuși adezivul, deoarece rezistența adezivă are o impor-
tanță secundară. Poate avea orice origine industrială, nefiind nevoie să existe nicio 
aplicație curentă în științele vieții. Se solicită un acord comercial cu asistență tehnică. 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c11af245-52d6-49a5-
9104-5f1923975322  
 
TRUK20190902001 
IMM din Marea Britanie (Scoția) caută un material flexibil de reținere a căldurii care 
poate fi aplicat pe furtunurile hidraulice. Materialul trebuie să fie rezistent și să poată 
reține căldura în interiorul furtunului chiar și la temperaturi ambiante scăzute.  Compa-
nia este activă în domeniul operațiunilor și întreținerii fermelor eoliene, realizând 
schimburi de cutii de viteze și uleiuri hidraulice la turbine. În timpul operațiunilor, uleiul 
de angrenaj 45 ° C 320ct este extras din cutia de viteze a turbinei eoliene situată în 
nacela acesteia, prin intermediul echipamentului propriu de pompare ce a fost dezvol-
tat de către companie și este pompat la nivelul solului printr-un furtun hidraulic 3/4 
"2SN (până la 150 m). La temperaturi ambiante mai reci acest ulei se răcește în furtun 
până la punctul în care nu mai este posibilă pomparea sa deoarece a devenit prea 
vâscos. Prin urmare, compania caută un material de retenție de căldură, flexibil și robust 
care să permită menținerea temperaturii uleiului în interiorul furtunului. Compania do-
rește un acord de cooperare tehnologică. 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cce7f51b-6914-4c90-
9633-33d7d54d7185  
 
 
 
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. 
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