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Suport non-stop pentru afacerea ta!  
 

Reteaua Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene,  lansată în anul 

2008, prin care entitățile cu rol de punct local de contact oferă sprijin, în mod gratuit, IMM-

urilor interesate pentru a beneficia de avantajele pieței unice europene, în dezvoltarea propriei 

afaceri, prin inovare și internaționalizare.  

Aria de acoperire include peste 60 de țări (27 state membre ale Uniunii Europene, țări 

candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, inclusiv Brazilia, Rusia, India, China 

si Africa de Sud), iar serviciile sunt oferite prin intermediul a peste 3000 experți din peste 600 

centre gazdă. 

Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local de 

contact în cadrul Rețelei Enterprise Europe. 

În această calitate, ADR Nord-Est furnizează următoarele servicii: 
• identificare de parteneri de afaceri, prin acces la baza de date centralizată a Rețelei 

care include cereri și oferte de cooperare comercială sau tehnologică (detalii aici); 
 

• participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relații 
internaționale intre IMM-uri, cooperare comercială sau tehnologică 
 

• furnizare support pentru identificare parteneri interesați de participare în proiecte cu 
finanțare din diverse programe europene, inclusiv programe de cercetare și inovare; 
 

• informații privind oportunități de piață, legislație și politici europene, relevante pentru o 
companie sau un sector economic; 
 

• implicare in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultări 
publice sau alte inițiative în domeniul competitivității și inovării. 
 

În aceasta ediție, puteți găsi informații de interes pentru activitatea Dumneavoastră, în noul 

context generat de pandemia COVID-19. 

De asemenea, vă invităm să consultați câteva oportunități de colaborare care au fost selectate 

din baza de date centralizată a Rețelei, care include peste 10.000 de propuneri de colaborare. 

Daca esti interesat, contacteaza-ne. 

 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/h2020-turkish-company-experienced-additive-manufacturing-and-medical-3d-printing-based
https://www.adrnordest.ro/index.php?page=een_contact
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Ce poți găsi în categoria “Cereri / Oferte de 
colaborare”? 
 
1. Companie germană de tehnologie pentru izolații caută parteneri pentru servicii de 

instalare și reparații în baza unui contract de subcontractare 

2. Companie poloneză specializată în congelarea, uscarea și decaparea ciupercilor, 

precum și producerea de meniuri gata congelate din ciuperci și conserve din fructe de 

pădure caută distribuitori 

3. Producător polonez al unui siloz inovator pentru depozitarea materialelor în vrac 

caută parteneri în baza unui contract de servicii de fabricație sau distribuție 

4. Furnizor german de servicii complete de e-learning caută parteneri din companii, 

universități și instituții publice pentru acorduri de licență 

5. O companie turcă caută parteneri pentru un proiect Eurostars de cercetare și 

dezvoltare pentru producerea de implanturi specifice pacientului prin imprimare 3D. 

Partenerul ar trebui să fie specializat în cercetarea preclinică  

6. Producător coreean de senzori caută dezvoltator de software specializat în controlul 

curentului pentru un proiect de cercetare și dezvoltare  

 

#Fii informat!  
 
A fost aprobata varianta actualizată a PNRR pe baza căreia vor 

începe negocierile cu Comisia Europeană 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), propus de Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, a fost adoptat in data de 7 aprilie 2021 de Guvernul României, odată cu 

Memorandumul care mandatează acest minister pentru a desfășura negocierile pe document 

cu Comisia Europeană. 

În ceea ce privește PNRR, Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a 

declarat: „Avem un document închegat pe care vom continua discuțiile cu Comisia Europeană 

pentru a avea, la finalul negocierilor, cea mai bună formulă reforme – investiții – finanțări pentru 

România”. 

Propunerea de PNRR a României vizează reforme care să producă schimbări structurale, 

precum: reforma sistemului de pensii, reforme fiscale, reforma funcției publice, reforma 

salarizării în sector public, reforma companiilor de stat și introducerea venitului minim de 

incluziune.  
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Mecanismul structurează intervențiile pe cei șase piloni ai Mecanismului de Redresare și 
reziliență al UE, astfel: 

• Tranziția verde; 

• Transformarea digitală; 

• Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, 
locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum 
și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice; 

• Coeziune socială și teritorială; 

• Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, în scopul, printre 
altele, al creșterii nivelului de pregătire pentru situații de criză și a capacității de reacție 
la criză; 

• Politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi educația și competențele. 

Varianta aprilie 2021 a PNRR poate fi consultată aici. https://mfe.gov.ro/pnrr/ 

Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
 
 

Apel deschis electrificării gospodăriilor gestionat de Innovation 

Norway România 

Innovation Norway Romania este operatorul de fond al Programului pentru Energie în 
România, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene, program care se adreseaza mai multor 
domenii de interes, respectiv: 

• Energie Regenerabilă 

• Eficiență Energetică 

• Cercetare și Dezvoltare 

• Training și conștientizare 

• Electrificarea gospodăriilor. 
 
În data de 21 decembrie 2020, a fost lansat apelul Electrificarea Gospodăriilor, care are un 
buget total de 10.000.000 Euro. 
 
Aplicanții eligibili sunt orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, 
precum și organizațiile neguvernamentale, înregistrată ca persoană juridică în România, iar 
parteneri eligibili pot fi orice entități, private sau publice, comerciale sau necomerciale, 
înregistrate ca persoane juridice în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau în România. 
Parteneriatele cu entități din Statele Donatoare sunt încurajate, dar nu sunt obligatorii. 
 
Proiectele eligibile vizează soluții de electrificare pentru gospodăriile neelectrificate și 
sunt eligibile doar gospodăriile cu locatari permanenți. 
 
Sursa de energie pentru proiectele de electrificare va fi: 

• sursă de energie regenerabilă (RES), care include, dar nu se limitează la energie solară, 
hidroenergie, biomasă și eoliană  
sau 

• conexiune la rețea (poate include extinderea și modernizarea rețelei) 
 
Prioritate (scor suplimentar la evaluare) va fi acordată gospodăriilor izolate („izolat” = 
gospodării situate la mai mult de 2 km de rețeaua de alimentare accesibilă). 
 
Granturi disponibile au valori cuprinse între 30.000 Euro și 2.000.000 Euro, respectiv: 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
Fonduri-Structurale.ro
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• Schema de granturi mici: granturi cu valoare cuprinsă între 30.000 Euro și 200.000 Euro; 

• Apel de proiecte: finanțarea acordată între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro. 
 
Pentru operatorii non-economici, rata grantului va fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiect. Pentru entitățile care desfășoară activități economice, rata de finanțare 
va fi stabilită pe baza prevederilor în vigoare ale Regulamentului Comisiei Europene 651/2014. 
 
Termenul limită de depunere a aplicațiilor a fost prelungit până la 30 iunie 2021, ora 
14:00. 
Mai multe detalii sunt disponibile la această adresă. 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
 
 

Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor și 

IMM Leasing au fost aprobate de executiv 

În data de  7 aprilie 2021, Guvernul României a aprobat Normele metodologice ale 
Programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing, precum și Schema de minimis 
aferentă Programului IMM Leasing, pentru asigurarea resurselor financiare necesare 
întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor afiliate, depășirea crizei generate de actualul 
context economic, menținerea locurilor de muncă și asigurarea continuității activității. 
 
În ceea privește Programul IMM Invest, a fost eliminată principala constrângere a 
beneficiarilor în accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor și crearea necesarului de 
lichiditate financiară. 
 
Plafonul de garantare pentru acest program, aferent anului 2021, este de 15 miliarde lei, din 
care, pentru Subprogramul AGRO IMM Invest, plafonul este de 1 miliarde lei. 
 
Totodată, prin normele metodologice sunt stabilite acordarea de facilități și fermierilor din 
domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, prin 
Subprogramul Agro IMM Invest, prin extinderea categoriei beneficiarilor eligibili, precum și 
acordarea grantului care constă în subvenționarea în procent de 100% a dobânzii aferente 
creditelor acordate beneficiarilor pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, 
subvenționarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc pe toată 
perioada de valabilitate a garanției şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din 
valoarea finanţării garantate. Componenta nerambursabilă se acordă în termen de 1 an de la 
data solicitării transmise la Ministerul Finanțelor de către FNGCIMM pe baza Deciziei de plată, 
în funcție de utilizarea creditului garantat. 
 
În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, 
pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar ce aplică în cadrul Subprogramului Agro IMM 
Invest, se acordă o perioadă de grație de maximum 24 de luni, rambursarea creditelor 
efectuându-se în cel puțin 2 rate pe an, pentru rambursarea principalului, iar pentru celelalte 
categorii de beneficiari eligibili în cadrul Programului IMM Invest perioada de grație este de 
maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare. 
 
În cazul Programului IMM Factor, se pot accesa granturi în limita cumulului rezultat din 
valoarea integrală a comisionului de risc și a celui de administrare şi din valoarea rezultată prin 
aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 
800.000 euro per întreprindere. 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/call-for-proposals-electrification-ro/
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Plafonul total al garanțiilor pentru anul 2021 este de 1 miliard lei, iar normele metodologice 
aprobate stabilesc costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului, compuse din: 

• rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5 % pe an. Această marjă include 
dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator; 

• un alt cost îl reprezintă comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finanțelor 
de către beneficiarul Programului; 

• comisionul de administrare – comisionul datorat FNGCIMM de către beneficiarul 
Programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției. 

De asemenea, sunt reglementate activitățile desfășurate de către beneficiari care nu pot fi 
garantate în cadrul Programului. 
 
Pentru Programul IMM Leasing de echipamente și utilaje s-a aprobat un plafon al garanţiilor 
care pot fi emise în anul 2021 în valoare de 2 miliarde lei, respectiv echivalentul subvenţiei 
brute al ajutorului sub formă de garanţii aferent acestui plafon, în valoare de 50,9 milioane lei. 
 
Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile aferente finanțărilor de tip leasing 
financiar în procent de până la 50% , pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, 
comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100% (costuri de garantare - 
finanțare) în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociată acestui program. 
Ministerul Finanțelor reglementează, prin Normele de aplicare, excluderea din marjă (3,5%) a 
dobânzii aplicate pentru prefinanțare, având în vedere faptul că avansul nu este parte 
componentă a finanțării garantate de stat și prelungește valabilitatea schemei de ajutor de 
minimis pentru angajamentele legale încheiate până la 31 decembrie 2021 și până la 31 
octombrie 2022. 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
 

Vești bune pentru mediul de afaceri din Regiunea Nord-Est 

Digital innovation Zone,  hub-ul de inovare digitala din 
regiune, lansat cu sprijinul ADR Nord-Est, a 
devenit Contact Point al rețelei I4MS! 
 
I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs) este 
inițiativa promovată de Comisia Europeană, pentru 
susținerea inovarii digitale a IMM-urilor producătoare 
din Europa, cu scopul de a le spori competitivitatea în 
actuala era digitală. 
 
SCOPUL INIȚIATIVEI 
Să contribuie la adaptarea IMM-urilor europene la provocările actuale ale transformării 
digitale, prin promovarea schimbului de know-how, încurajarea cooperarii transfrontaliere, 
informare privind cele mai noi tendințe ale pieței și  acces la oportunități de finanțare. 
 
CUI SE ADRESEAZĂ 
Tuturor companiilor interesate de oportunitățile oferite de I4MS pentru accesarea 
resurselor unui proces de transformare digitală. 
 
Mai multe detalii la: https://digital-innovation.zone/digital-innovation-zone-este-contact-
point-al-retelei-i4ms/ 

Fonduri-Structurale.ro
https://digital-innovation.zone/digital-innovation-zone-este-contact-point-al-retelei-i4ms/
https://digital-innovation.zone/digital-innovation-zone-este-contact-point-al-retelei-i4ms/
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 @Evenimente in RETEA! 
 
 

6th International B2B Software Days - the Future of Digital 
Business 
 
Alăturați-vă pentru a internaționaliza și 
a inova! 
 
Cea de-a 6-a editie a Zilelor 
internaționale de software B2B va fi 
organizata de WKO / Advantage 
Austria, Vienna Business Agency și 
TU Viena, în colaborare cu Enterprise 
Europe Network, in perioada 10-12 
mai 2021. 
 
Profitati de ocazie pentru: 

• a va inspira din discursurile principale fascinante 

• a va extinde contactele personale prin întâlniri B2B prestabilite 

• a va prezenta ideea de afaceri în fața unor investitori internaționali 

• a participa la ateliere de lucru interesante. 

Evenimentul este gratuit și vizează, în principal, companiile și instituțiile de cercetare și 
dezvoltare interesate de cooperări tehnologice, de cercetare și de afaceri. 
Datorită situației globale Covid-19, acest eveniment se va derula ca un eveniment virtual.  
Linkul catre eveniment este aici.  
 
Pentru informatii suplimentare, ne puteti scrie la adresa: een@adrnordest.ro 
 
 

ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day 
 
Agenția Poloneză pentru Dezvoltarea Intreprinderilor (PARP), in parteneriat cu alte centre 
Enterprise Europe Network, inclusiv Centrul EEN gazduit de ADR Nord-Est, organizează, in 
data de 25 mai 2021, un eveniment virtual de matchmaking adresat sectorului IT / ICT. 
Scopul evenimentului este de a facilita cooperarea internațională între producători, furnizori de 
servicii, distribuitori și utilizatorii finali ai diferitelor 
tipuri de servicii și echipamente IT / TIC. 
 
Participarea la eveniment este gratuită. 

 
Sunt invitate să se alăture evenimentului diferite 
tipuri de entități, atât din Polonia, cât și din alte țări: • 
furnizori software, servicii și echipamente IT / TIC, 
• startup-uri, 
• companii care caută soluții și servicii IT / TIC, 

https://2021.b2bsoftwaredays.com/
mailto:een@adrnordest.ro
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• angrosisti si distribuitori, 
• instituții științifice si administrație publică. 
 
Instrumentul de înregistrare online la întâlnirile B2B este disponibil la adresa aceasta. 

 
Agendă eveniment : 

• 1 martie - 17 mai 2021 - înregistrați-vă și inserați profilul de colaborare; 

• 1 aprilie - 23 mai 2021 - selectați-vă întâlnirile; 

• 24 mai 2021 - verificați agenda personală a întâlnirii; 

• 25 mai 2021 - participați la întâlnirile virtuale programate. 
 
Pentru informatii suplimentare, ne puteti scrie la adresa: een@adrnordest.ro. 
 

Cereri / Oferte de colaborare  
 
Companie germană de tehnologie pentru izolații caută parteneri pentru 
servicii de instalare și reparații în baza unui contract de subcontractare  
 
Compania germană oferă o tehnologie 
de izolare de înaltă calitate și eficiență și 
oferă servicii complete pentru instalații 
noi, reparații și întreținere de la 
consultare și planificare până la 
implementare. Izolația termică stă la 
baza funcționării, în condiții de 
siguranță, a proceselor și aplicațiilor din 
industrie și construcții. Cu serviciile sale, 
compania permite funcționarea eficientă 
și sigură a conductelor, rezervoarelor, 
armăturilor, sistemelor de încălzire cu 
urme și sistemelor de coș și ventilație. 
Accentul principal se pune pe izolarea 
tehnică, protecția la frig și protecția împotriva incendiilor.  
 
Clienții companiei germane sunt, în principal, instituții publice și municipale, dezvoltatori 
imobiliari și companii industriale. Compania lucrează, în strânsă cooperare, cu firme de 
consultanța si este capabilă să îndeplinească cerințele speciale ale clienților săi, într-un mod 
individual, rapid și flexibil. 
 
Compania caută parteneri de subcontractare care să poată furniza lucrările de asamblare 
necesare la o calitate înaltă. Se caută izolatori tehnici calificați, in echipe de 3-5 muncitori 
calificați care sunt ideale pentru șantierele de construcții. 
 
Compania germană este interesată de o cooperare pe termen lung și, prin urmare, ar putea 
sprijini potențialii parteneri în ceea ce privește identificarea unor locații pentru cazare. Este 
deschisă cooperării cu companii din toate țările UE. Are deja angajați din Portugalia, Franța, 
Croația, Ungaria și Albania, care ar facilita comunicarea cu potențiali parteneri de cooperare 
din aceste țări. 
 

https://itmatch-virtual-it-ict-cooperation.b2match.io/
mailto:een@adrnordest.ro
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Compania germană caută IMM-uri care pot furniza întreaga gamă de servicii de izolare 
termică și fonică, în cadrul unui acord de subcontractare. 
Partenerul ar trebui să efectueze lucrări de asamblare de înaltă calitate și să preia 
coordonarea șantierului și colaborarea cu clienții într-un mod absolut fiabil și în timp util. 
Echipele cu 3-5 izolatori tehnici calificați ar fi un avantaj. 
 
Info suplimentare: BRDE20210326001 

Valabilitate cerere de oferta: 8 Aprilie 2022 

 
 

Companie poloneză specializată în congelarea, uscarea și decaparea 
ciupercilor, precum și producerea de meniuri gata congelate din ciuperci și 
conserve din fructe de pădure caută distribuitori 
 

Compania poloneză se ocupă cu prelucrarea fructelor de pădure, inclusiv congelarea, 
uscarea și decaparea ciupercilor, precum și congelarea și producerea conservelor de afine 
și mure. În prezent, a introdus pe piață un element de noutate - meniurile gata congelate cu 
ciuperci. Compania caută distribuitori. 
 
Compania operează pe piață de 30 de ani în nord-estul Poloniei si activează pe piețele 
interne și externe. În prezent, aproximativ 30% din producție este vândută in Germania, 
Franța, Suedia, Olanda și Norvegia. 

 
Compania se ocupă cu prelucrarea, 
congelarea, uscarea și marinarea ciupercilor și 
fructelor de pădure. Oferta companiei include: 
diverse tipuri de ciuperci (proaspete, 
congelate, murate, uscate), fructe de padure 
congelate sau conserve (afine, mure), meniuri 
congelate cu ciuperci. 
În procesul de înghețare a ciupercilor și 
fructelor, folosește tehnologia de congelare 
criogenică, care permite păstrarea eficientă a 
aromei naturale, a texturii și a gustului 

ciupercilor proaspăt culese, fără a provoca nici o pierdere a valorii nutriționale.  
 
Depozitarea într-o formă congelată nu necesită utilizarea de substanțe suplimentare, în 
special conservanți. 
 
Cu toate acestea, procesul de uscare utilizat de companie este o metodă tradițională de 
depozitare pe termen lung a produselor alimentare. În timpul uscării, ciupercile sunt lipsite 
de apă, ceea ce previne creșterea microorganismelor și previne astfel deteriorarea 
produsului. În acest proces, se utilizează numai materii prime proaspete, ceea ce le face să 
păstreze aroma naturală. Compania este, de asemenea, echipată cu linii electronice pentru 
sortarea și ambalarea fructelor și ciupercilor congelate. 
 
Compania caută distribuitori care activează în comerțul cu ciuperci și fructe de pădure, care 
au experiență în comerțul cu acest tip de sortiment, au stabilit contacte cu angrosiști, 
restaurante, lanțuri de magazine și vor oferi companiei o piață nouă. 
 
Info suplimentare: BOPL20210401002 

Valabilitate cerere de oferta: 20 Aprilie 2022 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69bbbb86-e948-4174-b3b9-acd8b1fa73e6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aeb49d84-3764-45a6-8cc0-f381fa299f85
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Producător polonez al unui siloz inovator pentru depozitarea materialelor 
în vrac caută parteneri în baza unui contract de servicii de fabricație sau 
distribuție 
 

Compania din Polonia, cu peste 30 de ani de 
experiență, specializată în principal în 
contractarea generală a clădirilor industriale 
mari din Europa, ofera servicii în construcția 
de facilități precum: depozite frigorifice, 
congelatoare, hale de producție, fabrici de 
furaje, clădiri pentru animale, păsări și alte 
clădiri mari industrial. 
 
Ghidată de experiența sa și de așteptările 
pieței, compania a dezvoltat și brevetat un 
siloz inovator de depozitare a materialelor.  
 
Proiectarea silozului evită multe probleme asociate cu depozitarea materialului vrac. În 
primul rând, asigură golirea fără probleme, produsul nu se acumulează pe pereții silozului, 
astfel nu se strică, ceea ce este deosebit de important atunci când se depozitează produse 
destinate consumului. În al doilea rând, asigură igiena maximă a rezervorului prin 
minimizarea numărului de îmbinări și suduri. De asemenea, elimină riscul depunerilor sau 
blocajelor și formarea de praf exploziv. 
  
Compania și-a stabilit un obiectiv de promovare și vânzare a produsului său inovator în 
străinătate, astfel că este în căutarea distribuitorilor și a partenerilor din industria agricolă, 
și industria de construcții industrial, in baza unui acord de servicii de distribuție sau de 
fabricație. 
 
Info suplimentare: BOPL20210407003 

Valabilitate cerere de oferta: 17 Aprilie 2022 

 

 
Furnizor german de servicii complete de e-learning caută parteneri din 
companii, universități și instituții publice pentru acorduri de licență 

 

Compania germană acționează ca lider la 
nivel național în programele de învățare 
continuă online, atât în mediul academic, cât 
și în domeniile corporative. Dezvoltă și 
comercializează soluții individuale și 
personalizate de e-learning, cum ar fi cursuri 
de studiu online și cursuri de formare online 
pentru universități, companii și instituții 
publice. 
 
 
Fondată în 2003 ca o filială deținută integral 
de o universitate publică, compania și-a extins rapid echipa de experți online. Fiind un 
furnizor de servicii complete de soluții de e-learning în cadrul unei rețele de 13 universități 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f1bc06dc-0f8b-40d4-8c5f-266d676e22b0
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de științe aplicate din Germania și Elveția, compania oferă deja un total de unsprezece 
programe acreditate de licență și master care susțin scenarii de învățare mixtă. Procesele 
interne și de producție sunt certificate conform DIN EN ISO 9001 și 29990. 
 
Pe lângă dezvoltarea programelor universitare și postuniversitare, portofoliul companiei 
include, de asemenea, o varietate de cursuri de educație continuă online și așa-numitele 
Cursuri online gratuite (MOOC). Cursurile de educație continuă online și de formare 
obligatorie ajung în prezent la peste 200.500 de participanți la formare. 
 
Compania oferă o abordare multifuncțională care include dezvoltarea de sisteme și suporturi 
media, producția video, didactică, precum și marketing și vânzări. Competențele existente 
permit un serviciu complet, incluzând dezvoltarea, producția multimedia și video, precum și 
găzduirea platformelor de învățare, în conformitate cu toate specificațiile de design 
corporativ. Toate rezultatele se bazează pe cele mai noi instrumente de autor și proiectare. 
Compania oferă serviciile sale ca pachet complet sub formă de implementare a platformei 
și / sau producție de module. 
 
Compania a acumulat deja experiență din proiecte naționale și internaționale și caută acum 
parteneri de afaceri internaționali care au nevoie de expertiză în ceea ce privește producția 
și dezvoltarea de produse e-learning. Cooperarea ar putea avea loc, de exemplu, prin 
acorduri de licență. Compania ar dori să-și ofere serviciile pe termen lung. 
 
Compania caută parteneri care doresc să ajungă la noi grupuri țintă și să stabilească noi 
forme de cooperare prin educație digitală. 
 
Partenerii pot fi companii, universități sau instituții publice care doresc să dezvolte cursuri 
de formare online. Exemple de parteneri viitori includ colegii sau școli profesionale care 
caută concepte de învățare mixtă ca alternative la predarea la clasă. 
 
Info suplimentare: BODE20210413001  

Valabilitate oferta: 17 Aprilie 2022 

 

O companie turcă caută parteneri pentru un proiect Eurostars de cercetare 
și dezvoltare pentru producerea de implanturi specifice pacientului prin 
imprimare 3D. Partenerul ar trebui să fie specializat în cercetarea preclinică  
 

O companie turcească inovatoare cu 
sediul în Ankara și specializată în 
imprimarea 3D medicală se 
concentrează pe producția de implanturi 
personalizate craniomaxilofaciale (CMF) 
cu mai multe proprietăți, cum ar fi un 
mecanism de eliberare controlată 
(medicament) și biodegradabilitate. În 
calitate de coordonator, compania ar dori 
să formeze un consorțiu în care 
partenerii vor fi responsabili de mai multe 
sarcini: activități de fabricație 3D cu 
compoziții polimerice + ceramice și 
cercetare preclinică.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9ec967d3-5ceb-4906-8a71-6e4fdb4f26f5
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Compania turcească inovatoare înființată în 2013, în Ankara, se concentrează pe 
tehnologiile de fabricație aditivă și imprimare 3D. Compania își propune să înlocuiască 
implanturile metalice sau polimerice existente cu alternative biodegradabile care au, de 
asemenea, capacitatea de a livra medicamente într-un mod controlat la locul defectului, în 
special pentru cazurile pediatrice.  

Mulți pacienți pot avea nevoie de implanturi craniomaxilofaciale ca o consecință a 
accidentelor de muncă, a deficiențelor congenitale și a bolilor, precum cancerul. Cazurile de 
pierdere osoasă craniomaxilofacială sunt operate în principal cu implanturi personalizate din 
metal sau material plastic. Cu toate acestea, niciunul dintre implanturile metalice sau 
polimerice non-biodegradabile nu este recomandat să fie aplicat pacienților cu vârsta sub 
20 de ani, din cauza unei perioade de creștere mai rapidă decât a unui adult. Acești pacienți 
sunt tratați, în prezent, fie folosind propriul os al pacienților, fie folosind un implant 
personalizat din metale sau polimeri.  

Cu toate acestea, utilizarea propriului os al pacienților și utilizarea implanturilor metalice sau 
polimerice au două dezavantaje majore. Aceste tehnici nu pot fi aplicate copiilor, deoarece 
dezvoltarea lor pediatrică continuă și tratamentele cu aceste tehnici prezintă riscul de 
infecții. Cu proprietatea de biodegradabilitate pe care compania o oferă, chirurgia 
craniomaxilofacială este posibilă pentru copii și îmbunătățește progresul vindecării cu agenți 
bioactivi care se livrează prin mecanisme de eliberare controlată. Această abordare 
alternativă cu un potențial de extindere a devenit posibilă odată cu imprimarea 3D datorită 
proprietăților sale revoluționare în ceea ce privește capacitățile de personalizare și ușurința 
logisticii cu utilizarea de modele digitale 3D. 

Compania caută parteneri cu experiență în două domenii diferite. Posibili parteneri sunt 
invitați atât din lumea industrială, cât și / sau academică. 

Parteneriatul prevăzut se va baza pe dezvoltări inovatoare de fabricație 3D cu materiale 
compozite speciale predefinite care implică un polimer brevetat care conține adaos ceramic. 
Partenerul căutat este dorit să aibă câțiva ani de experiență în activități de imprimare 3D cu 
polimeri și să aibă o infrastructură de mașini de imprimare 3D. Se dorește ca partenerul să 
fie deschis pentru a utiliza imprimantele 3D pentru mai multe evoluții ale parametrilor de 
proces adecvate pentru acest tip de materiale. Orice experiență în imprimarea medicală 3D 
este binevenită. Pentru aceasta, contribuția tuturor partenerilor de proiect este necesară 
pentru a integra cât mai multă experiență în proiect. 

Se dorește ca celălalt partener căutat să aibă câțiva ani de experiență în activități de testare 
pre-clinice, atât în cercetări in vitro, cât și in vivo, cu infrastructură adecvată. Partenerul este 
de așteptat să conducă toate activitățile pre-clinice pe baza experienței lor și a mai multor 
reglementări, urmărind că rezultatul proiectului sa aiba cat mai multe rezultate de testare 
aplicabile pentru certificarea CE. Testarea biocompatibilității va include investigațiile de 
compatibilitate ale citocompatibilității (in-vitro), evaluarea acută a răspunsului local și 
sistemic și monitorizarea in vivo. În plus, se va efectua evaluarea in-vivo a degradării 
implantului și confirmarea biocompatibilității și osteoconductivității implantului. 
 
Info suplimentare: RDTR20210401001 
Termen limita pentru expresia de interes: 31 Mai 2021 
Termen limita apel proiect: 1 Septembrie 2021 
Durata proiect: 130 saptamani 
Pagina web / Link apel: https://www.eurostars-eureka.eu/ 
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Producător coreean de senzori caută dezvoltator de software specializat în 
controlul curentului pentru un proiect de cercetare și dezvoltare  

O companie coreeană este specializată în 
dezvoltarea diferitelor tipuri de 
senzori, cum ar fi senzorul IoT, 
senzorul optic și senzorul de 
presiune pentru mașini. Pentru 
a-și extinde portofoliul de 
produse și pentru a se pregăti 
pentru creșterea pieței 
vehiculelor electrice (EV) la 
nivel global, intenționează să 
dezvolte un senzor de curent 
diferențial fluxgate de înaltă 
precizie, cu companii de 
software în cadrul unui acord 
de cooperare în cercetare și 
dezvoltare din rețeaua 
EUREKA. 

Tipul de partener căutat: Companie de software sp ecializată în soluții de siguranță electrică 

Domeniul specific de activitate al partenerului: dezvoltare componente electronice și 
microcontrolere pentru controlul curentului și software pentru senzori 

Sarcină care trebuie efectuată: Dezvoltarea unui software pentru senzorul de curent fluxgate 
și pentru blocarea scurgerilor electrice 

Compania coreeană speră să dezvolte senzorul de curent diferențial fluxgate și să intre pe 
piața vehiculelor electrice ca unul dintre pionierii acestui tip de senzori în cadrul programului 
EUREKA, cu termenul limită de depunere a propunerilor până la 31 august 2021. Având în 
vedere termenul de depunere a proiectului, acest profil va fi deschis pentru expresii de 
interes până pe 30 iunie 2021. 

Perioada de dezvoltare preconizată pentru acest proiect este de 2 ~ 3 ani. 
 
Info suplimentare: RDKR20210412001 
Termen limita pentru expresia de interes: 30 Iunie 2021 
Termen limita apel proiect: 31 August 2021 
Durata proiect: 156 saptamani 
Titlul și acronimul proiectului: Dezvoltarea senzorului de curent diferențial fluxgate de înaltă 
precizie și a software-ului său care blochează scurgerile electrice în EV (vehicul electric) și 
încărcătorul PHEV (vehicul electric hibrid conectat) 
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Detalii suplimentare despre serviciile  

Centrului Enterprise Europe Nord-Est gazduit de ADR Nord-Est  

găsiti la adresa www.adrnordest.ro  

(sectiunea Portofoliu servicii managementul inovarii si 

internationalizarea afacerilor) 

 

Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamt 

tel: 0233 218.071, fax: 0233 218.072 

e-mail: een@adrnordest.ro 
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