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Despre Enterprise Europe Network 

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea 

care sprijină întreprinderile la nivel mondial, prin cele peste 600 de centre găzduite în 

organizații de sprijinire a mediului de afaceri, institute de cercetare, universități, centre 

tehnologice, agenții de dezvoltare etc, din 60 țări, finanţată prin programul COSME (2014-

2020). 

Detalii: een.ec.europa.eu 

 

Sunt oferite o gamă largă de servicii gratuite pentru clienţi din Regiunile Nord-Est si Sud-Est 

ale României: 

 Internaționalizare 

 Organizare misiuni economice și de brokeraje (parteneriate de afaceri) 

 Accesare fonduri europene 

 Informații legislație,  politici europene, consultări publice europene 

 Servicii de informare şi sign-posting  în sprijinul  inovării 

 

 
 

Cuprins: 

-  Despre Enterprise Europe Network  

-  Informaţii Europene și Consultări publice 

-  Știri pe scurt 

-  Oportunităţi de afaceri și inovare, căutare parteneri proiec-

te                  

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

CE MĂSURI A ADOPTAT COMISIA EUROPEANĂ 

PENTRU SPRIJINIREA SECTORULUI AGROALIMENTAR 
 

În contextul pandemiei de coronavirus, sectorul agroalimentar al Uniunii Europene își 

demonstrează reziliența și continuă să le ofere europenilor alimente sigure și de 

înaltă calitate. Fermierii și producătorii se confruntă însă cu dificultăți și cu o presiune 

crescândă. Asigurarea securității alimentare și a unui lanț eficace de aprovizionare cu 

alimente pe întregul continent rămâne una dintre prioritățile Comisiei. 

 

Comisia continuă să monitorizeze îndeaproape toate piețele agricole și comerțul cu 

produse alimentare, observatoarele UE ale piețelor fiind actualizate regulat. În cadrul 

reuniunii prin videoconferință, comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, le-

a prezentat miniștrilor agriculturii din UE o perspectivă de ansamblu asupra situației. 

 

Comisarul Wojciechowski a declarat: „Ne confruntăm cu o criză fără precedent și le 

sunt tot mai recunoscător fermierilor și producătorilor noștri pentru eforturile continue 

pe care le depun, în pofida dificultăților și a presiunii crescânde. Aceste vremuri dificile 

au demonstrat reziliența lanțului nostru de aprovizionare cu alimente. Reuniunea de 

astăzi ne-a permis să avem o perspectivă de ansamblu asupra acestei situații care se 

schimbă rapid. Am ascultat cu atenție și am notat cu interes toate sugestiile și 

solicitările, iar Comisia le va analiza și va oferi răspunsuri. Voi urmări în continuare 

situația, rămânând în strâns contact cu statele membre. Suntem gata să luăm măsuri 

suplimentare atunci când este necesar.” 

 

De la începutul crizei, Comisia a adoptat următoarele măsuri pentru sprijinirea 

sectorului agroalimentar: 

 Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de plată în cadrul PAC: Noul 

termen-limită pentru depunerea cererilor va fi acum 15 iunie 2020, în loc de 15 

mai, fermierii beneficiind astfel mai multă flexibilitate în ceea ce privește 

completarea cererilor, în aceste vremuri dificile și fără precedent. Prelungirea a 

fost deja comunicată Italiei, iar Comisia pregătește măsurile juridice necesare 

pentru punerea în aplicare a prelungirii în toate statele membre. 

 Ajutoare de stat mai mari: În temeiul nou adoptatului Cadru temporar pentru 

ajutoare de stat, fermierii pot beneficia acum de un ajutor maxim de 100 000 

euro per fermă, iar societățile de prelucrare și de comercializare a alimentelor 

pot beneficia de un ajutor maxim de 800 000 euro. Aceste cuantumuri pot fi 

completate de ajutoare de minimis, un tip de sprijin național specific sectorului 

agricol, care poate fi acordat fără aprobarea prealabilă a Comisiei. Plafonul 

aferent acestor ajutoare a fost majorat recent la 20 000 euro (și până la 25 000 

euro în anumite cazuri). Așadar, în temeiul cadrului temporar, sprijinul național 

total care poate fi acordat unei ferme se ridică la 120 000 euro (sau la 125 000 

euro). 

 

 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-offers-all-member-states-possibility-extend-cap-payments-application-deadline-2020-mar-17_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-offers-all-member-states-possibility-extend-cap-payments-application-deadline-2020-mar-17_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_1332
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 Fluxul continuu al produselor alimentare în întreaga UE: Comisia își 

coordonează îndeaproape deciziile cu cele ale statelor membre pentru a 

asigura funcționarea pieței unice a bunurilor prin crearea „culoarelor verzi”. 

Aceste culoare verzi, bazate pe punctele esențiale desemnate de trecere a 

frontierelor, vor avea controale la trecerea frontierei care nu vor depăși 15 

minute. Acum se permite trecerea tuturor mărfurilor, inclusiv a produselor 

agroalimentare. 

 

Sursa: Comisia Europeana 

 

 

COMISIA EUROPEANĂ PUBLICĂ RAPORTUL GENERAL PE 2019 

 PRIVIND ACTIVITĂȚILE UNIUNII EUROPENE 
 

Ediția din 2019 a raportului general al UE evidențiază Pactul Ecologic European 

anunțat de președinta von der Leyen în decembrie 2019. Acesta urmărește să facă din 

Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050, creând, în 

același timp, locuri de muncă, îmbunătățind sănătatea și calitatea vieții oamenilor, 

acordând atenție mediului și nelăsând pe nimeni în urmă. Raportul arată, de 

asemenea, modul în care UE ajută în mod concret cetățenii. 

 

În 2019, economia europeană s-a bucurat de al șaptelea an consecutiv de creștere, 

ocuparea forței de muncă a atins un nivel record, iar rata șomajului a ajuns la 6.3 %, 

cel mai scăzut nivel înregistrat de la începutul secolului. Planul de investiții pentru 

Europa a mobilizat peste 439 de miliarde de euro sub formă de investiții în întreaga 

Europă. De asemenea, UE și-a reafirmat poziția de putere comercială. În 2019, 

acordurile Comisiei cu Japonia și Singapore au intrat în vigoare, s-au încheiat 

negocierile pentru un acord cu blocul comercial Mercosur și a fost semnat un acord 

cu Vietnam. 

 

Sursa: Comisia Europeana 

 

 

PREGĂTIREA ÎNTREPRINDERILOR EUROPENE PENTRU VIITOR: 

O NOUĂ STRATEGIE INDUSTRIALĂ PENTRU O EUROPĂ VERDE, 

DIGITALĂ ȘI COMPETITIVĂ LA NIVEL MONDIAL 
 

Comisia a prezentat în luna martie, anul curent, o nouă strategie menită să ajute in-

dustria europeană să conducă tranziția dublă către neutralitatea climatică și către 

poziția de lider în domeniul digital. Strategia urmărește să stimuleze competitivitatea 

Europei și autonomia sa strategică într-o perioadă de mutații geopolitice și de inten-

sificare a concurenței la nivel mondial. 

 

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat: „Industria europeană 

este motorul creșterii și al prosperității Europei. Acest motor funcționează cel mai 

bine atunci când își valorifică punctele forte: oamenii – cu ideile, talentele, diversitatea 

și spiritul lor antreprenorial. Acest lucru este mai important ca niciodată, având în 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_510
https://europa.eu/european-union/documents-publications/reports-booklets/general-report_ro
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vedere că Europa a pornit pe calea unei tranziții verzi și digitale ambițioase într-o 

lume din ce în ce mai instabilă și mai imprevizibilă. Industria europeană are toate 

atuurile necesare pentru a conduce această tranziție, iar noi vom face tot ce ne stă în 

putință pentru a o sprijini.”. 

 

Pachetul privind politica industrială include următoarele inițiative: 

 

 O nouă Strategie industrială 

Pentru a susține poziția de lider a Europei în sectorul industrial, o nouă 

Strategie industrială va contribui la îndeplinirea a trei priorități-cheie: 

menținerea competitivității industriei europene la nivel mondial și a unor 

condiții de concurență echitabile, atât la nivel intern, cât și la nivel mondial, 

asigurarea neutralității climatice a Europei până în 2050 și conturarea viitorului 

digital al Europei. 

 

 O nouă Strategie pentru IMM-uri 

IMM-urile au un rol esențial în structura industrială a Europei, furnizând două 

din trei locuri de muncă, precum și în asigurarea succesului acestei noi 

abordări industriale. Strategia are scopul de a ajuta IMM-urile să conducă 

dubla tranziție, ceea ce presupune și asigurarea accesului la competențele 

potrivite. Pentru a consolida capacitatea IMM-urilor de a efectua această 

tranziție, Comisia va actualiza Rețeaua întreprinderilor europene, prin 

asigurarea participării în cadrul acesteia a unor consilieri specializați în 

domeniul durabilității. Comisia va extinde, de asemenea, centrele de inovare 

digitală la nivelul tuturor regiunilor din Europa pentru a le permite IMM-urilor 

să integreze inovațiile digitale. Se vor crea posibilități de voluntariat și de 

formare în domeniul tehnologiilor digitale. Pentru a facilita funcționarea IMM-

urilor în cadrul pieței unice și în afara acesteia, Comisia propune măsuri menite 

să elimine obstacolele de natură reglementară și practică din calea comerțului 

sau a dezvoltării activităților, ca de exemplu intensificarea eforturilor pentru a 

asigura efectuarea rapidă a plăților, în special prin intermediul unui nou 

observator virtual, precum și prin soluționarea alternativă a litigiilor. Pentru a 

facilita cotarea la bursă a IMM-urilor în Europa, Comisia va sprijini, de 

asemenea, în cadrul componentei pentru IMM-uri a programului InvestEU, un 

fond pentru ofertele publice inițiale ale IMM-urilor. Se va consolida și spiritul 

antreprenorial al femeilor prin stimularea investițiilor în întreprinderi și fonduri 

conduse de femei. În plus, Comisia invită statele membre să se asigure că 

întreprinderile pot apela la un ghișeu unic pentru asistență. Obiectivul este ca 

Europa să devină locul ideal pentru a demara și a dezvolta o afacere. Comisia 

va colabora cu statele membre în vederea stabilirii unui standard Start-up 

Nations la nivelul UE pentru ca acestea să partajeze și să adopte cele mai bune 

practici pentru a accelera dezvoltarea IMM-urilor și a întreprinderilor nou-

înființate de înaltă tehnologie. Pentru a asigura angajamentul politic față de 

aceste măsuri, un înalt reprezentant al UE pentru IMM-uri va garanta un 

parteneriat și o coordonare strânse cu statele membre prin intermediul 

reprezentanților naționali pentru IMM-uri, precum și cu autoritățile regionale și 

locale. Va fi consolidată, de asemenea, perspectiva IMM-urilor în legislația UE. 
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 O piață unică în avantajul întreprinderilor și consumatorilor 

Piața unică este una dintre cele mai mari realizări ale Europei și le oferă 

întreprinderilor europene o piață internă de mari proporții. Aceasta stimulează 

concurența și comerțul în cadrul UE și le oferă cetățenilor UE o gamă mai largă 

de bunuri și servicii și mai multe oportunități antreprenoriale și de încadrare în 

muncă. De asemenea, le asigură întreprinderilor europene efectul de pârghie 

de care au nevoie pentru a deveni lideri pe scena mondială. 

 

Sursa: Comisia Europeana 

 

 

Consultări publice europene 
 

Consultare publică despre viitorul Programului LIFE al UE 

  

Comisia Europeană a lansat o consultare publică online privind viitorul Programului 

LIFE, ca parte a Horizon 2020. LIFE va fi singurul program finanțat de UE dedicat ex-

clusiv mediului, climei și energiei. În următoarea perioadă (2021-2027), LIFE va ține 

cont de prioritățile pactului ecologic european: 

 tranziția către o economie circulară, eficientă energetic, bazată pe energii re-

gen-erabile, neutră climatic; 

 protecția și îmbunătățirea calității mediului; 

 stoparea pierderilor referitoare la biodiversitate și a degradării ecosistemelor. 

 

Activitățile finanțate în prezent în cadrul Provocării Energetice a Horizon 2020 vor 

continua în cadrul LIFE, în subprogramul „Tranziția către energia curată”. 

 

Public ţintă: În cadrul procesului de consultare pentru următoarea perioadă de pro-

gramare (2021-2024), Comisia încearcă să consulte o gamă cât mai largă de persoane 

in-teresate cu privire la detaliile implementării viitoare a programului LIFE. Toți 

cetățenii și organizațiile interesate sunt invitați să răspundă la consultare. 

 

Consultarea este deschisă până în 27 aprilie 2020. 

Link chestionar online: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027 

 

 

Consultare publică: 

Informații generale referitoare la Directiva privind raportarea  

nefinanciară 
 

Informații generale  

Directiva privind raportarea nefinanciară impune anumitor întreprinderi mari să  

includă o declarație nefinanciară ca parte a obligațiilor lor anuale de raportare  

publică. Directiva privind raportarea nefinanciară identifică patru aspecte legate de 

sustenabilitate: mediul; aspectele sociale și legate de angajați; drepturile omului; mita 

și corupția. În ceea ce privește aceste aspecte, ea impune societăților să divulge in-

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027
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formații cu privire la modelul lor de afaceri, la politici (inclusiv procesele de diligență 

necesară), la rezultate, la riscuri și gestionarea riscurilor precum și indicatorii cheie de 

performanță (Key Performance Indicators - KPIs) relevanți pentru întreprinderi. Direc-

tiva nu introduce sau solicită utilizarea unui standard sau cadru de raportare 

nefinanciară, nici nu impune cerințe detaliate privind divulgarea, precum liste de in-

dicatori pentru fiecare sector.  

 

Contextul actual 

Informațiile nefinanciare publicate în prezent de societăți nu răspund în mod adecvat 

nevoilor utilizatorilor cărora le sunt destinate. În special, astfel de informații nu sunt 

suficient de comparabile, fiabile sau complete. În plus, societățile fac față incertitudinii 

și complexității atunci când decid ce informații nefinanciare raportează, precum și în 

ce mod și unde trebuie să raporteze astfel de informații.  

 

Din aceste motive, Comisia Europeană va pregăti o propunere de revizuire a Di-

rectivei privind raportarea nefinanciară. Obiectivul acestui chestionar este de a colecta 

opiniile IMM-urilor cu privire la această chestiune.  

 

Cine trebuie să raporteze date sociale și de mediu 

Directiva privind raportarea nefinanciară se aplică în prezent unor entități mari de in-

teres public (EIP-uri) cu peste 500 de angajați. În practică, aceasta înseamnă 

societățile mari cu valori mobiliare cotate pe piețele reglementate din UE, băncile  

mari (cotate sau nu) și so-cietățile mari de asigurări (cotate sau nu), cu condiția ca 

acestea să aibă peste 500 de an-gajați.  

 

Directiva contabilă definește societățile „mari” ca fiind cele care depășesc cel puțin 

două din cele trei criterii următoare: totalul bilanțului: 20 000 000 EUR; cifra de afaceri 

netă: 40 000 000 EUR; numărul mediu de angajați în cursul exercițiului financiar: 250. 

 

Obiectul consultării: 

Informațiile colectate vor ajuta Comisia Europeană să evalueze impactul cerințelor  

legale impuse întreprinderilor mari și lanțului lor de aprovizionare. Informațiile 

dumneavoastră vor ajuta Comisia Europeană să estimeze costurile pentru IMM-uri de 

a răspunde la cereri de informații cu caracter social și de mediu care provin de la so-

cietăți mai mari cărora le furnizează bunuri sau servicii precum și la cereri provenind 

de la instituții financiare. Comisia Europeană vas utiliza informațiile colectate în cazul 

în care va examina eventuale revizuiri ale cerințelor de raportare în domeniul social și 

de mediu prevăzute în Directiva privind raportarea nefinanciară. 

 

Consultarea este deschisă până în 27 aprilie 2020. 

 

Link chestionar online: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Non-financial_SME 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Non-financial_SME
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Știri pe scurt 
 

Data Știre 

  

2 aprilie 2020 

Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI) au 

anunțat lansarea unei noi inițiative de finanțare care își 

propune să deblocheze investiții de aproape 1,6 miliarde 

de euro în sectorul agriculturii și bioeconomiei. 

 

Mai multe detalii în comunicatul de presă. 

3 aprilie 2020 

Comisia a decis să aprobe cererile primite din partea 

statelor membre și a Regatului Unit care solicitau scutirea 

temporară de la plata taxelor vamale și a TVA la importurile 

de dispozitive medicale și de echipamente de protecție din 

țări terțe, pentru a contribui la combaterea coronavirusului. 

Această măsură va facilita, din punct de vedere financiar, 

accesul la echipamente medicale de care medicii, asistenții 

medicali și pacienții au atât de multă nevoie. 

 

Mai multe informații în comunicatul de presă. 

3 aprilie 2020 

Pentru a sprijini și a încuraja cooperarea transfrontalieră în 

domeniul asistenței medicale între autoritățile naționale, 

regionale și locale, Comisia a emis orientări practice pentru 

statele membre. Cooperarea transfrontalieră poate 

contribui la reducerea presiunii asupra spitalelor 

suprasolicitate, prin transferul de pacienți care suferă de 

coronavirus la tratament în statele membre în care sunt 

disponibile locuri în spitale. 

  

Comisia va sprijini, de asemenea, statele membre sau 

organizațiile neguvernamentale să trimită echipe calificate 

de personal medical pentru a oferi asistență la nivel 

transfrontalier. 

  

Detalii în comunicatul de presă. 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200403_plan_investitii_agricultura_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20200403_scutire_taxe_vamale_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20200403_tratament_transfrontalier_ro
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Data Știre 

3 aprilie 2020 

Comisia extinde cadrul temporar pentru ca statele membre 

să poată să accelereze cercetarea, testarea și fabricarea de 

produse relevante pentru coronavirus, să protejeze locurile 

de muncă și să sprijine economia 

 

Comisia Europeană a adoptat o modificare ce extinde 

cadrul temporar adoptat la 19 martie 2020, prin oferirea a 

cinci tipuri suplimentare de măsuri de ajutor: 

  

 sprijin pentru cercetarea și dezvoltarea (C&D) 

relevante pentru coronavirus 

 sprijin pentru construirea și modernizarea 

infrastructurilor de testare 

 sprijin pentru fabricarea de produse care contribuie 

la combaterea epidemiei de coronavirus 

 sprijin direcționat sub formă de subvenții salariale 

pentru angajați 

 sprijin specific sub formă de amânare a plății 

impozitelor și/sau suspendări ale contribuțiilor de 

asigurări sociale 

  

Cadrul temporar recunoaște faptul că întreaga economie a 

UE se confruntă cu o perturbare gravă și le permite statelor 

membre să utilizeze flexibilitatea deplină prevăzută în 

normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini 

economia, limitând totodată consecințele negative asupra 

condițiilor de concurență echitabile din cadrul pieței unice. 

  

Detalii în comunicatul de presă. 

6 aprilie 2020 

Comisia Europeană a deblocat 1 miliard de euro din Fondul 

european pentru investiții strategice (FEIS), ce va servi 

drept garanție pentru Fondul European de Investiții (FEI), 

care face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții. 

  

Acest lucru va permite FEI să emită garanții speciale pentru 

a stimula băncile și alți creditori să ofere lichidități pentru 

cel puțin 100.000 de IMM-uri europene și pentru 

întreprinderile mici cu capitalizare medie afectate de 

impactul economic al pandemiei de coronavirus, finanțarea 

disponibilă fiind estimată la 8 miliarde de euro. 

  

Mai multe informații în comunicatul de presă. 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200403_extindere_cadru_ajutor_de_stat_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20200406_finantare_100000_imm_ro
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Data Știre 

6 aprilie 2020 

Comisia Europeană lansează ediția din 2020 a competiției 

Youth4Regions pentru tinerii jurnaliști în devenire. 

Youth4Regions este un program menit să ajute studenții la 

jurnalism și jurnaliștii aflați la început de drum să 

descopere ce face UE în regiunea lor. Tinerii se pot înscrie 

la competiție și, în baza formularului de înscriere, vor fi 

selectați 33 de câștigători. 

  

Detalii în comunicatul de presă. 

6 aprilie 2020 

Comisia publică cererile de propuneri privind proiecte 

comune industriale de apărare pentru care va acorda 

finanțare de până la 160 de milioane de euro în 2020 și 

anunță că șapte noi proiecte de cercetare în domeniul 

apărării au fost selectate pentru o finanțare de peste 23 de 

milioane de euro din bugetul pe 2019. 

  

Detalii în comunicatul de presă. 

 

 

Oportunități de  Afaceri și de Inovare 
 

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.  

Dacă sunteți interesat de oportunitățile prezentate, contactați partenerul Enterprise Europe 

Network cel mai apropiat și solicitați detalii. Acestea vă vor fi oferite în mod GRATUIT.    

 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  

 

BOUA20200116001 

O întreprindere ucraineană situată în regiunea Dnipropetrovsk este specializată 

în fabricarea de băuturi alcoolice precum rachiu, whisky și alte băuturi 

spirtoase din fructe și cereale. Este principalul producător ucrainean de băuturi 

alcoolice, având 17 ani de experiență în producerea acestora, produsele lor fi-

ind vândute în prezent pe piața internă dar și în țări precum China, SUA ori 

Nigeria. Compania caută distribuitori. 

 

BOPL20200320003 

O companie poloneză inovatoare, înființată în 2003, este un producător puter-

nic pe piața poloneză de corpuri de iluminat cu led și profile led. 

Caracteristicile produselor led sunt design modern, calitate înaltă și funcțion-

alitate. Compania poloneză dorește să satisfacă nevoile individuale ale 

clienților, având peste 50 de tipuri de profile și designeri profesioniști care 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200406_concurs_jurnalisti_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20200406_fondul_european_de_aparare_ro
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pregătesc lămpile led simple și funcționale. Compania are experiență și cu-

noștințe vaste pentru a asimila rapid aspectele tehnice ale nevoilor de iluminat 

cu LED. Se caută distribuitori. 

 

BRCN20200310001 

O companie chineză de înaltă tehnologie, fondată în anul 2013 și specializată 

în furnizarea de soluții de protecție a sistemelor de roboți industriali, caută  

urgent un furnizor european de țesături topite. Produsele importate trebuie să 

îndeplinească standardele naționale ale Chinei, iar furnizorul trebuie să aibă 

calificări comerciale internaționale. 

 

BRES20200304001 

O companie spaniolă, dedicată distribuției de produse și echipamente medi-

cale și sanitare, axată în prezent pe instrumente și echipamente de 

traumatologie precum proteze, șuruburi osoase, fire, plăci etc., vrea să se spe-

cializeze pe trei arii specifice și să încorporeze în portofoliu implanturile de 

coloană vertebrală de titan și protezele de genunchi și șold din titan. Com-

pania caută acorduri de distribuție în principal cu producători europeni. 

 

BRRU20200214001 

O companie rusă, din Moscova, fondată în 2014, produce sisteme laser pentru 

determinarea concentrației de substanțe și măsurarea conținutului de zahăr, 

utilizate în industriile de producție și în cea chimică. Polarimetrul poate fi digi-

tal sau optic. Compania caută noi furnizori de circuite electronice și materiale 

necesare fabricării acestuia (senzori de microcircuite electronice, receptoare 

electrice, unde electrice) și să încheie un acord de furnizare de materiale în 

acest sens. 

 

BRQA20200318001 

Un producător din Qatar de produse farmaceutice antiseptice, siropuri, creme 

și unguente, caută un furnizor de alcool etilic (etanol) 99,9%. 

 

BRRU20200213002 

O companie rusească din orașul Ivanovo, fondată în 1925, produce mobilă 

pentru spații de birouri, hoteluri, universități și școli, complexe sportive, muzee, 

întreprinderi comerciale și chiar unități militare. Mobilierul este confecționat 

din: PAL, fracțiuni de lemn fin dispersate, lemn masiv. Compania caută un fur-

nizor de feronerie și accesorii pentru mobilier (încuietori, mânere etc.). Piesele 

de mobilier (încuietori, balamale, mânere) pot fi din cupru, alamă, lemn.  

 

BOFR20200310002 

O companie din Franța care produce deserturi congelate, împachetate indivi 

dual (organice, vegetale, fără gluten și reduse în alergeni), precum si alte di-

verse produse de patiserie, înghețate, sorbete și macaroons, caută noi 

parteneri de afaceri pentru distribuție. 

 

BRPL20200318001 

Un IMM polonez din industria textilă este specializat în producția cuștilor tex-

tile de transport, culcușurilor și paturilor pentru animalele de companie.  
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Ei caută fabrici de cusut care să producă aceste accesorii, strict în conformitate 

cu proiectele și specificațiile furnizate. Cooperarea în cadrul acordului de fabri-

cație va începe cu comenzi lunare de 1000 de bucăți și poate crește pe măsură 

ce parteneriatul progresează. Partenerul dorit trebuie să poată produce arti-

cole din următoarele materiale: piele ecologică, cordura, nabuc, spumă 

poliuretanică și fibră de polipropilenă. 

 

BOBE20200224001 

O companie belgiană activează din 1995 în dezvoltarea și optimizarea pro-

ceselor microbiene, la origine fiind un spin-off al Universității din Ghent.  IMM-

ul s-a specializat în efectuarea de cercetări privind tratarea aerobă și anaerobă 

a apelor uzate. În plus, are o expertiză puternică în tratarea solului și a devenit 

un specialist în decontaminarea microbiologică a compușilor organoclorurați 

volatili (VOCI). Acum, compania a brevetat un nou proces biotehnologic pentru 

producerea proteinelor microbiene din apa. Doresc să dezvolte noi piețe, de 

aceea compania caută parteneri interesați de acorduri comerciale sau con-

tracte de licență. 

 

BOES20200327004 

O companie spaniolă specializată în producerea și comercializarea cărnii or-

ganice de miel, una dintre puținele companii din Europa capabile să furnizeze 

acest tip de produs, operează la nivel național și este în prezent interesată să 

se extindă dincolo de granițele naționale. În acest scop, se caută distribuitori 

de alimente capabili să introducă produsele acestea pe piețe noi. 

 

BOUA20200302005 

O companie ucraineană, situată în partea de nord a țării, este specializată în 

fabricarea de uleiuri esențiale din ingrediente naturale. Compania produce o 

gamă largă de produse, inclusiv uleiuri de masaj, creme (față, mâini și corp), 

diverse seruri ori unt de corp și este interesată să se extindă și în România prin 

identificarea partenerilor de afaceri interesați de distribuirea produselor sale. 

Calitatea superioară a produselor și ambalarea excelentă a acestora o reco-

mandă pentru internaționalizare. Compania exportă deja produsele în peste 15 

țări din întreaga lume. 

 

 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 
 

RDUK20200228001 

O companie britanică din domeniul cercetării caută parteneri de consorțiu 

pentru a solicita finanțare H2020 pentru a dezvolta o paradigmă completă și 

nouă de reinginerie digitală pentru pasagerii de companii aeriene și părțile in-

teresate operaționale, permițând capacitatea autentică de „walk-through” a 

terminalului. Firma caută companii / cercetători cu experiență în domeniul cer-

cetării și dezvoltării factorilor umani pentru a ghida dezvoltarea digitală pentru 

a asigura utilizatorilor să interacționeze intuitiv în acest proces, printr-un acord 

de cooperare în domeniul cercetării. Colaboratorii nu trebuie să aibă experi-

ență specifică în aeroporturi sau în mișcarea pasagerilor. 
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RDUK20200320001 

O companie britanică dezvoltă o ofertă pentru finanțarea EIC (Consiliul Euro-

pean al Inovarii) și caută generatoare de energie electrică, companii de baterii 

și producători de vehicule interesati să lucreze în acest proiect. Proiectul își 

propune să crească numărul de opțiuni de încărcare pentru vehicule electrice 

(EV) în Europa, cu schimburi de baterii pentru camioane, autobuze și mașini, 

incluzând stocarea bateriilor la nivel de sarcină pentru a ajuta la gestionarea 

rețelelor naționale. Aceștia caută parteneri pentru cooperare de cercetare și  

alte acorduri. 

 

RDES20200326001 

O asociație de afaceri din Spania specializată în soluții agrotehnice dezvoltă o 

propunere de proiect de cercetare și dezvoltare pentru a asigura rezistența  

activităților productive în comunități izolate din Africa de Nord și Orientul 

Mijlociu. Asociația caută centre europene de cercetare în sectorul agroalimen-

tar pentru a încheia un acord de cooperare în domeniul cercetării pentru o 

propunere de proiect privind reproiectarea sistemelor agroalimentare.. 

 

RDIT20200317002 

Un grup universitar italian situat în Roma caută parteneri care să participe la 

apelul H2020 LC-GV-06-2020. Scopul proiectului este de a realiza cabluri ino-

vatoare de aluminiu electroplate cu cupru-grafen pentru a fi utilizate în 

sectorul auto. Este prevăzut un studiu de fezabilitate și construcția unei fabrici 

pilot. Partenerul căutat este o companie care produce motoare electrice 

pentru mașini în a căror înfășurare este posibilă testarea cablurilor inovatoare. 

 

RDUA20200318001 

Universitate din Ucraina dorește un parteneriat pentru proiectul internațional 

de cooperare științifică și tehnologică Austria / Ucraina. Proiectul va dezvolta 

noi alternative de colaborare între oamenii de știință din Ucraina și Austria. 

Universitatea caută parteneri (universități și centre de cercetare) care sunt in-

teresați de o astfel de colaborare și care își oferă expertiza în transferul de 

tehnologie. 

 

RDES20200312002 

O universitate publică din Spania are nevoie de agenții europene de aplicare a 

legii locale și de stat (LEAs - Police) pentru a completa un consorțiu pentru un 

proiect H2020 (apel ID: SUFCT02-2018-2019-2020), cu scopul de a integra mai 

multe tehnologii digitale într-o singură platformă care va îmbunătăți lupta 

împotriva criminalității și a terorismului. În calitate de utilizatori finali, viitorii 

parteneri vor participa la definirea notării grafice standard, a cerințelor sis-

temului și a scenariilor de testare. 

 

TRPL20200303001 

Start-up polonez din Silezia de Jos ce operează în industria spațială din 2016 și 

oferă un sistem și soluții complete de nanosatellite, caută un partener din me-

diul universitar în țările UE. Compania este interesată de activitățile de 

cooperare în domeniul cercetării. Firma dorește un parteneriat în cercetare-
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dezvoltare ce presupune asistență la prototipare, consultanță, asistență tehnică 

într-o anumită sferă de aplicare. 

 

TRES20200320001 

Sucursală spaniolă a unei companii IT multinațională este în căutarea unei 

tehnologii care să permită aplicarea modelelor ML (Machine Learning) 

nesupravegheate pe o grămadă mare de date colectate cu sisteme tradiționale 

de logare pe net și care caracterizează o mare varietate de atacuri cibernetice, 

ajungând la capacitatea de a identifica noi tipuri de metodologii de atac 

neclasificate. Firma caută parteneri pentru acorduri de cooperare tehnică. 

 

TRAT20200310002 

Un producător austriac de metale refractare caută o soluție tehnică pentru a 

extrage informațiile relevante din seturile mari de date. Acesta își propune să 

analizeze datele în contexte științifice și tehnice pentru a optimiza eficiența 

energetică, stabilitatea proceselor, controlul calității și reducerea deșeurilor. În 

cadrul unei provocări inovatoare, start-up-urile selectate vor co-dezvolta și 

implementa tehnologia în baza unui acord tehnic sau a unui acord comercial 

cu asistență tehnică. 

 

TRCH20200310001 

Un spin-off elvețian care a dezvoltat o tehnologie catalitică pentru procesarea 

biomasei agricole / alimentare pentru producția de prebiotice, caută un 

producător pentru un acord de fabricație cu experiență în procesarea biomasei 

ca materie primă pentru a produce hrana animalelor sau alimente. 

Producătorul trebuie să dispună de echipament pentru a efectua următoarele 

operațiuni unitare: frezarea biomasei, prelucrarea hidrotermică (hidroliză) în 

reactor, filtrarea, evaporarea, uscarea. 

 

TRPT20200224001 

Companie portugheză de experți în transport a dezvoltat un program avansat 

de instruire pentru șoferii operatorilor de transport pentru a-și îmbunătăți per-

formanțele. Compania ar dori să își distribuie cursurile în mai multe limbi, fără 

a fi nevoie să dezvolte subtitrări sau să editeze videoclipuri curente și caută 

parteneri care pot oferi / dezvolta un instrument de traducere vocală. Ei doresc 

să dezvolte parteneriate bazate pe acord comercial cu asistență tehnică sau 

acorduri de cooperare tehnică / cercetare. 
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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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