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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 această ediție, puteți găsi informații de interes pentru activitatea Dumneavoastră, precum și 

o selecție de oportunități de colaborare, care au fost selectate din baza de date centralizată a 

Rețelei, care include peste 10.000 de propuneri de colaborare. 

Dacă ești 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. Producător armean de genți pentru femei, rucsacuri pentru copii, precum și genți 

pentru bărbați, caută servicii de intermediere comercială 

2. Companie italiană specializată în producția de produse lactate oferă acorduri de 

distribuție pentru piața europeana 

3. Producător turc de piese pentru mașini caută parteneri pentru acorduri de fabricație 

și subcontractare 

4. Companie germană caută parteneri pentru cooperare din Republica Cehă, Slovacia, 

România, Bulgaria, Croația și Moldova pentru un acord de producție și asamblare 

instrumente de scris din lemn 

5. Institut polonez de cercetare specializat în robotică și automatizare oferă tehnologie 

de teșire 

6. Companie germană de inginerie oferă beton de înaltă performanță (UHPC) și sfaturi 

inginerești pentru industria de mașini și construcții  

 

#Fii informat!  
 
Undă verde pentru reformele României prevăzute prin PNRR: Care 
sunt direcțiile majore aprobate de Comisia Europeană 
 
In perioada 10-12 mai 2021, Premierul Florin Cîțu, împreună cu ministrul Investițiilor și 
Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au avut întâlniri la Bruxelles cu oficiali ai Comisiei 
Europene, inclusiv cu președintele Comisiei Europene, dna Ursula von der Leyen.  
 
„Am avut 3 obiective majore pentru această vizită, să clarificăm și să agreăm reformele majore 
împreună cu Comisia Europeană, să stabilim faptul că România va cere toate cele 29 de 
miliarde, inclusiv împrumuturile – în acest moment doar România și Italia vor accesa 
împrumuturile în toată suma – și să stabilim componentele de investiții cele mai avansate și ce 
mai este de lucru la celelalte. Am atins toate cele 3 obiective”, a declarat Cristian Ghinea, 
ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. 
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În urma întâlnirilor, România a ajuns la un acord cu 
oficialii Comisiei Europene privind reformele și 
investițiile majore care vor fi finanțate prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență. 
 
Reforme majore care vor fi incluse în Planul Național 
de Redresare și Reziliență 

• Reforme în politica fiscală – adoptarea de 
măsuri pentru a crește veniturile la buget din 
impozite, optimizarea cheltuielilor și pentru a asigura aplicarea cadrului fiscal. 

• Companiile cu capital de stat – revizuirea cadrului legislativ pentru aceste companii 
pentru a îmbunătăți guvernanța corporativă și pentru a asigura respectarea strictă a 
acestor reguli, monitorizare centralizată eficientă și control cu accent pe performanță. 

• Salarizarea în administrația publică – revizuirea sistemului pentru a evita eventuale 
creșteri bruște ale cheltuielilor cu salariile. 

• Banca Națională de Dezvoltare – crearea și operaționalizarea acestei bănci. 

• Administrație publică – un nou sistem pentru a accede în funcțiile publice și un sistem 
îmbunătățit de promovare, inclusiv pentru funcții de management. 

• Justiție – modificarea legilor justiției și consolidarea cadrului anti-corupție. 

• Transport fără emisii de carbon – introducerea principiilor taxării verzi, un nou sistem de 
taxare pentru drumuri, promovarea transportului cu emisii zero. 

• Energie Regenerabilă – promovarea eliminării treptate a cărbunelui din mixul energetic 
și creșterea contribuției din energii regenerabile, sprijin pentru producția de hidrogen și 
baterii și o reformă a pieței de energie electrică. 

• Reforma pensiilor – o reformă majoră care va asigura un nivel adecvat pentru cei cu 
venituri mici și de asemenea sustenabilitatea sistemului de pensii pe termen mediu și 
lung 

 
Alte reforme sectoriale: 

• Venitul minim de incluziune (VMI), Prevenție și îngrijire medicală primară, Creșterea 
ratelor de reciclare, Dialog social sporit, Îmbunătățirea Guvernanței Locale, Cadru 
îmbunătățit al achizițiilor publice. 

 
Exemple de investiții pe componentele mature 

• PNRR pentru mediul de afaceri: circa 2,2 miliarde euro 
   
Instrumentele financiare cu intermediari instituții financiare (BEI, FEI și foarte probabil și 
BERD): 

1. Garanții de portofoliu pentru solvabilitate, 
acțiune climatică și eficiență energetică – 
circa 550 milioane euro pentru IMM-uri și 
mid-caps 

2. Instrument de capital de risc pentru IMM-
uri – circa 500 milioane euro pentru IMM-
uri și mid-caps 

3. Fond de Fonduri pentru digitalizare, 
acțiune climatică și alte domenii de interes 
– circa 300 milioane euro pentru 
întreprinderi mari. 

 
Pe lângă cele intermediate de BEI, FEI și BERD, vor mai exista diverse scheme de granturi în 
cadrul diferitelor componente: 
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1. Digitalizarea IMM-urilor – fonduri nerambursabile, schemă administrată de MIPE – circa 
200 milioane euro 

2. măsură de sprijin pentru listarea la bursă a companiilor românești: circa 35 milioane 
euro. Implementată de MIPE, cu sprijinul Bursei de Valori București. 

3. Diverse scheme de sprijin pentru stimularea competitivității, cu accent pe inovare și 
crearea de tehnologie digitală: circa 200 milioane euro. Implementată de Ministerul 
Cercetării, Inovării și Digitalizării 

4. Diverse scheme de sprijin pentru promovarea de energii regenerabile: circa 200 
milioane euro (suma este în negociere la acest moment). Implementată de Ministerul 
Energiei 

5. Diverse scheme de sprijin pentru investiții semnificative, în special în zona de inovare și 
noi tehnologii aplicate în zona de producție: crica 200 milioane euro. Implementată de 
Ministerul Finanțelor 

 
Educație: 3,7 miliarde euro 
Rezultate așteptate: 

• 10.000 de laboratoare 

• 2.000 de microbuze verzi achiziționate 

• peste 80.000 de săli de clasă dotate cu mobilier 

• 50 de unități de învățământ nou construite 
 
Sănătate: 2,5 miliarde euro 
Rezultate așteptate: 

• Construcția și/sau dotarea a 200 de centre 
comunitare 

• 3000 de cabinete medici de familie 

• 100 de cabinete de planificare familială 
 

Alte componente în fază avansată de negociere: 

• Împăduriri, combaterea tăierilor ilegale de păduri și biodiversitate: 1,4 miliarde euro 

• Transport – 8,5 miliarde euro 

• Fondul pentru Valul renovării – 2,2 miliarde euro 
 
Sursa: Fonduri-structurale.ro  
 

PNDR: Au fost publicate spre consultare ghidurile pentru noile 
apeluri dedicate activităților nonagricole, instalarea tinerilor 
fermieri și dezvoltarea fermelor mici 
 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat in 20 mai 2021, spre consultare publică, 
ghidurile aferente submăsurilor 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4 din cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020. 
 
sM 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 
 
Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt: 

• Tânărul fermier care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; 

• Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită 
un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, 
la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație. 
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Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de: 

• 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de 
condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO 
și 50.000 € SO; 

• 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de 
condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 
29.999 SO 

• 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO; 

• 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO. 
 
sM 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole 
în zone rurale 
 
 
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil 
acordat prin această submăsură sunt: 

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care 
îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în 
spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA); 

• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi 
neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 

• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de 
finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat 
activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups). 

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de 
producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub 
formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. 
Nu se alocă sume intermediare. 
 
Activitatile pentru care se solicită finanțare prin submăsura 6.2 trebuie să se regăsească în 
Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul submăsurii 6.2 (Descarcă Anexele disponibile). 
 
Nu sunt eligibile: 
 

• cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente  activității  de 
prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală, în conformitate cu Clasificarea 
Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea 
produselor din Anexa I din Tratat; 

• cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri; 

• cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR 
nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 
sM 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 
 
 
Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul 
financiar nerambursabil acordat prin această submăsură 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: 
 

• să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau 
drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă  
care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția 
persoanelor fizice neautorizate; 
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• să fie persoane juridice române; 

• să acţioneze în nume propriu; 

• să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare; 

• să aibă studii  minime de 8  clase; 

• să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii 
de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare: 

• persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 
2008, cu modificările și completările ulterioare: 

• societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar  înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 
1990, reprezentată prin: 

• asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii; 

• asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei 
juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe 
întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare. 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 
de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%. 
 
sM. 6.4 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 
 
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură 
sunt: 

• Micro-întreprinderi şi întreprinderi 
neagricole mici existente şi nou-înfiinţate 
(start-ups) din spaţiul rural;  

• Fermieri sau membrii unor gospodării 
agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) 
care îşi diversifică activitatea de bază 
agricolă prin dezvoltarea unei activităţi 
neagricole în zona rurală în cadrul 
întreprinderii deja existente, încadrabile în 
micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu 
excepţia persoanelor fizice neautorizate. 
 
Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli 

eligibile: 

• Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole; 

• Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi 
tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, 
etc); 

• Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, 
camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Proiecte de activități de agrement; 

• Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, 
camping, bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul 
gastronomic local; 

• Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) 
în vederea comercializării; 

• Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității; 

• Investiții care susțin protecția mediului. 
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Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4): 

• Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor; 

• Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip 
camping, parc rulote, bungalow-uri; 

• Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică 
de sine stătătoare; 

• Construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor; 

• Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii 
şi echipamente noi; 

• Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de 
brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci. 

Cheltuieli neeligibile specifice: 

• Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de 
funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc) 

• Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni și hoteluri. 
 
Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând 
cu data de 20 mai 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise 
la adresa consultare@afir.info. Mai multe informații sunt disponibile accesand link-ul: 
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbat
erii_publice 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 

 

Programul LIFE a fost aprobat oficial de Parlamentul European! 
 
Vineri, 30 aprilie 2021, Parlamentul European a 
aprobat oficial acordul cu statele membre privind 
programul LIFE, care îi va permite să investească 5.4 
miliarde de euro în proiecte climatice și de mediu în 
următorii șapte ani. 
 
 
Programul LIFE se numără printre programele de 
finanțare ale Uniunii Europene pentru care Comisia a 
propus cea mai mare creștere proporțională pentru 
perioada 2021-2027. 
 
Bugetul total alocat pentru LIFE va fi împărțit între 3.5 miliarde euro pentru activități de mediu 
și 1.9 miliarde euro pentru acțiuni climatice. Programul va contribui la schimbarea către o 
economie curată, circulară, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon 
și rezistentă la climă, pentru a proteja și îmbunătăți calitatea mediului și pentru a opri și inversa 
pierderea biodiversității.  
 
Cu contribuția sa de 64% din bugetul său la obiectivul de finanțare a schimbărilor climatice, 
acesta este unul dintre cei mai mari contributori la obiectivele climatice din toate programele 
Uniunii Europene. 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
 

 

mailto:consultare@afir.info
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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Consiliul UE a adoptat un set de acte legislative privind Programul 
Orizont Europa pentru perioada 2021-2027 
 
 
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, 
in data de 10 mai 2021, un set de acte 
legislative menite să completeze 
cadrul legislativ din jurul programului 
Orizont Europa, Programul-cadru al 
UE pentru cercetare și inovare pentru 
perioada 2021-2027. 
 
 
Este vorba de următoarele acte 
legislative: 

• decizie de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului Orizont 
Europa, care stabilește obiectivele operaționale și tipurile de activități avute în vedere 
pentru punerea în aplicare a programului Orizont Europa; 
 

• un regulament privind programul Euratom care completează programul Orizont Europa, 
asigurând continuarea activităților de cercetare și formare în domeniul nuclear, cu 
accent pe îmbunătățirea continuă a securității nucleare, a siguranței și a radioprotecției; 
 

• modificări ale Regulamentului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), 
care vizează în principal consolidarea viabilității financiare și o mai mare deschidere a 
comunităților de cunoaștere și inovare; 
 

• decizie privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și 
Tehnologie, care stabilește domeniile prioritare și strategia EIT pentru perioada 2021-
2027, prin definirea obiectivelor EIT, a acțiunilor-cheie, a modului de funcționare, a 
rezultatelor preconizate și a resurselor necesare. 

 
Setul de documente poate fi descarcat aici:   
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/10/council-complements-
eu-research-legislative-framework/ 
 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro & Consiliul UE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/10/council-complements-eu-research-legislative-framework/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/10/council-complements-eu-research-legislative-framework/
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 @Evenimente in RETEA! 
 

Textile Connect 2021   
 
Textile connect este platforma care 
conectează companiile / designerii care caută 
parteneri de producție cu producători, furnizori 
de servicii și alti furnizori din industria textilă și 
a încălțămintei.  
 
Acesta este un eveniment de matchmaking 
online care va avea loc în perioada 1-4 iunie 
2021, in cadrul caruia se vor întâlniri 
cumpărător-furnizor. 
 
 
Al doilea eveniment internațional B2B din sectorul textilelor și modei „Textile Connect 2021”, 
este organizat de Almi Företagspartner Jönköping AB din Suedia, Camera de Comerț, 
Industrie și Meserii Kaunas din Lituania, în colaborare cu Enterprise Europe Network.  
 
Participarea este gratuita. Inregistrare la: https://textile-connect-2021.b2match.io/ 

 
Tech4SmartCities 
17 iunie 2021 [eveniment ONLINE] 
 
Acest eveniment B2B și pitching se concentrează pe tehnologii durabile și inteligente pentru 
orașe și vă invită să descoperiți multiple oportunități de afaceri și de cooperare în domeniul 
performanței energetice, mobilității urbane, construcțiilor durabile, circularității, economiei cu 
emisii reduse de carbon și transformării digitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evenimentul este dedicat: 

• companiilor private (IMM-uri și companii mari); 

• autoritățile publice și municipalitățile; 

• universităților și centrelor de cercetare; 

• investitorilor și business angels. 
Principalele subiecte: 

• orașe și comunități inteligente, TIC pentru orașe; 

• mobilitate și logistică inteligentă; 

• eficiența energetică; 

https://textile-connect-2021.b2match.io/
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• energii regenerabile, gestionarea și recuperarea energiei, rețele inteligente și integrarea 
sistemelor energetice; 

• economie circulară și soluții pentru zone urbane bazate pe natură; 

• stil de viață inteligent, sănătos și sigur. 
Evenimentul se va concentra și asupra oportunităților europene de cercetare și inovare din 
cadrul noului program Orizont Europa. 
 
Pe lângă întâlnirile de brokeraj, vor fi organizate mai multe activități:  

• webinar Orizont Europa: NCP Bruxelles va găzdui un webinar pentru a prezenta 
oportunități de finanțare în cadrul noului program Horizon Europe. Subiectele acoperă 
prioritățile legate de Acordul Verde. Acest seminar web este exclusiv pentru participanții 
care s-au înscris la sesiunile B2B; 

• sesiunea Tech4SmartCities Pitch2021: aveți o tehnologie inovatoare și căutați 
investitori financiari? Aplicați la sesiunea pitch, iar 6 companii vor fi selectate pentru a-
și prezenta ideea de proiect unui grup de potențiali investitori; 

• seminarii web tematice: doriți să vă inspirați din exemple de afaceri din economia 
circulară, sectorul digital și cel al mobilității care ilustrează oportunitățile și provocările 
cu care se confruntă orașele în tranziția lor de a deveni ecosisteme durabile și neutre 
din punct de vedere climatic? Înscrieți-vă la unul sau mai multe seminare web tematice. 
Aceste seminare web sunt limitate pentru participanții care s-au înscris și pentru sesiuni 
B2B. 

 
Din cauza situației globale cauzate de Covid-19, acest eveniment va fi virtual. Prin intermediul 
Enterprise Europe Network evenimentul este gratuit.  
 
Pentru a participa la eveniment este necesar să vă înregistrați online pana la 14 iunie 2021 la 
adresa: https://tech4smartcities-2021.b2match.io/ 
 

Cluster-to-Cluster Meeting&Innovat&Match Brokerage Event 2021 
 
Evenimentul virtual este organizat de ART-ER 
Attractiveness Research Territory, în cooperare cu 
Centrul Enterprise Europe Network Emilia-
Romagna, parteneri ai SIMPLER Consortium. 
 
Întâlnirile online vor avea loc pe parcursul a trei zile, 
15, 16 și 17 iunie 2021. Prima zi (15 iunie) va fi 
dedicată, în totalitate, întâlnirilor și seminariilor web 
Cluster-to-Cluster, în timp ce în a doua și a treia zi 
(16-17 iunie) o gamă mai largă de participanți 
(companii, universități, centre de cercetare și 
clustere) vor participa la întâlniri bilaterale în cadrul Innovat & Match 2021. 
 
Inițiativa promovează incheierea de acorduri tehnologice, proiecte de cercetare și colaborare 
transnațională între cercetători și antreprenori.  
Innovat & Match este crucial pentru participanții R2B, fiind organizate reuniuni bilaterale, 
prezentate și discutate posibilități de cooperare transnațională și transfer de tehnologie pe 
teme intersectoriale.  
 
Înscriere gratuită până la 9 iunie 2021. Inregistrare la: https://innovatmatch-2020.b2match.io 
 
 

https://tech4smartcities-2021.b2match.io/
https://innovatmatch-2020.b2match.io/
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Cereri / Oferte de colaborare  
 
 
Producător armean de genți pentru femei, rucsacuri pentru copii, precum 
și genți pentru bărbați, caută servicii de intermediere comercială 
 

Compania armeană este specializată în producția de genți pentru femei, rucsacuri pentru 
copii, precum și genți pentru bărbați din piele naturală și piele ecologică, prin design propriu, 
cât și prin designul clientului. Compania dorește să-și extindă piața de vânzări și caută 
distribuitori cu care să coopereze în cadrul unui acord de servicii de distribuție. 
 
Deși firma a fost fondată în 2019, este o afacere 
de familie cu o experiență îndelungată în 
producția de genți din piele naturala și piele 
ecologică, care se remarcă prin designul 
individual cu diferite tipărituri și culori. Produsele 
companiei sunt în mare parte lucrate manual. 
Compania produce pungi atât prin design 
propriu, cât și prin designul clienților (orice 
imagine sau scris sau siglă poate fi imprimată pe 
pungă cu lasere speciale). Producția companiei 
este deja bine cunoscută pe piața armeană și 
este prezentată și vândută în toate mall-urile 
mari, precum și prin intermediul unor magazine 
online armenești. Compania dorește să-și 
extindă producția și să găsească noi piețe 
internaționale, printr-un acord de servicii de 
distribuție, pentru vanzarea produselor sale in 
supermarketuri, mall-uri, magazine specializate etc. 
 
Info suplimentare: BOAM20210510002 

Valabilitate cerere de oferta: 21 Mai 2022 

 
Companie italiană specializată în producția de produse lactate oferă 
acorduri de distribuție pentru piața europeana 
 

O companie mica de familie din Italia produce brânzeturi proaspete cu o perioadă de 
valabilitate maximă de 40 de zile. Această companie are o bună flexibilitate de producție și 
piața sa este în principal regională, dar exportă și pe piețele germane și britanice si acum 
caută parteneri europeni pentru acorduri de servicii de distribuție, în special în Polonia, 
Grecia, țările scandinave și țările balcanice din sectorul Horeca. 
 
De la înființarea sa în 1994, această companie italiană produce brânzeturi locale, garantând 
profesionalism și calitate prin implicarea directă a proprietarilor implicați în procesul de 
producție. 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef988430-0971-4b23-a2da-1ac2bfe6931c
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Brânzeturile produse de această companie sunt excelente și proaspete, fără conservanți, 
foarte digerabile și ușor de asortat cu produse la cuptor, excelente pentru a servi ca aperitiv 
cu mezeluri sau cu jeleuri de fructe sau miere. Versatilitatea lor permite, de asemenea, să 
fie gătită pentru a crea rețete gustoase pe bază de carne sau legume. 
De-a lungul timpului, selectarea materiilor prime și a componentelor alimentare utilizate a 
permis plasarea brânzeturilor lor în vârful pieței regionale. 
 

Această companie își exportă brânzeturile și pe piețe 
internaționale, în special pe piețele din Marea Britanie 
și Germania, datorită contactelor directe cu 
profesioniștii din industrie care distribuie în acele țări 
cu livrări săptămânale care pleacă din Italia. 
 
Deschiderea de noi piețe europene reprezintă un 
obiectiv important pentru companie, dorind să se 
extindă într-un mod mai sistematic și organizat pe noi 
piețe europene.  

Sunt interesați să disemineze cultura brânzeturilor și să își consolideze rețeaua de 
distribuție pe piețele externe, în special în Europa de Nord (Polonia și Scandinavia) și în 
zona balcanică, prin parteneriate pentru acorduri de servicii de distribuție pe piețele 
europene cu distribuția Horeca pentru a stabili o cooperare reciprocă de succes pe termen 
lung. 
 
Compania caută contracte de servicii de distribuție cu distribuitori din sectorul alimentar 
(HORECA) sau din comerțul cu amănuntul pe scară largă, care trebuie să fie prezent pe 
scară largă cu o rețea pe piață (restaurante, hoteluri, cafenele). 
Rolul partenerului este de a dezvolta rețeaua de distribuție pe piețele externe și de a 
reprezenta compania, garantând o creștere de 15% a cifrei de afaceri pe termen mediu / 
lung. 
 
Obiectivul acestei companii este de a stabili o cooperare reciprocă pe termen lung, în special 
în Polonia, Grecia, țările scandinave și țările balcanice, piețe foarte atractive. 
 
Info suplimentare: BOIT20210510002 

Valabilitate cerere de oferta: 20 Mai 2022 

 
Producător turc de piese pentru mașini caută parteneri pentru acorduri de 
fabricație și subcontractare 
 
Compania turcă a fost înființată în Kayseri / Turcia în 1970. Compania produce piese pentru 
mașini pentru diferite sectoare (în special auto) și este activă în acest sector de peste 40 de 
ani. Mașini CNC, strunguri universale de strunjire, mașini de brosat și diverse mașini și 
echipamente se află în linia de producție a companiei, avand competențe tehnice pentru a 
produce orice fel de piese, cu certificat de control al calității. Pentru produsele executate 
folosesc aliaj de aluminiu, aluminiu turnat și alamă. 
 
Produsele sunt vandute către companiile din sectorul automobilelor și mașinilor, compania 
avand experiență si în comerțul exterior. 
 
Compania caută companii din străinătate pentru subcontractarea produselor lor și fabricare 
pentru potențiali parteneri. Vor să colaboreze cu industria și IMM-urile pentru producția de 
piese de mașini. Ei caută parteneri în special din sectorul auto, companii din străinătate care 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/98441412-250c-47b6-a389-574c8d560d33
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au nevoie de un producător pentru a încheia un acord de subcontractare. De asemenea, 
sunt interesați de acorduri de fabricație legate de portofoliul lor de produse. 
 
Info suplimentare: BOTR20210509003 

Valabilitate cerere de oferta: 20 Mai 2022 

 
Companie germană caută parteneri pentru cooperare din Republica Cehă, 
Slovacia, România, Bulgaria, Croația și Moldova pentru un acord de 
producție și asamblare instrumente de scris din lemn 

 

Compania germană este unul dintre principalii producători de instrumente durabile de scris 
din lemn pentru industria de promovare. Produce pixuri de înaltă calitate și personalizate și 
creioane mecanice. Zona de distribuție este în principal în Europa dar se caută parteneri din 
Republica Cehă, Slovacia, România, Bulgaria, Croația și Moldova, pentru un acord de 
producție și asamblare instrumente de scris din lemn.  
 

Compania a fost fondată acum mai bine de 55 de ani 
și are sediul în Germania. Este cel mai important 
producător european de pixuri din lemn ca produse 
promoționale. Calitatea și design-ul inovator 
reprezinta valorile sale principale. Oferă produse 
„fabricate în Germania”, producție care se bazează 
în totalitate pe energie regenerabilă, modele 
elegante și sofisticate și o livrare rapidă, la nivel 
mondial. 
 

Pixurile din lemn sunt fabricate în diferite modele și dimensiuni. Pixurile pot fi personalizate 
iar materialele aplicate sunt în mare parte regionale, pentru rute scurte de transport. Lemnul 
este prelucrat în propriul departament de așchiere. 
 
Prin urmare, compania caută parteneri pentru a semna un acord de fabricație cu parteneri 
din țările menționate mai sus. 
 
Transportul este organizat și plătit de compania germană. Asamblarea se poate face într-o 
companie deja existentă sau într-un spațiu de lucru de acasă. Partenerul nu trebuie să aibă 
o anumită experiență.  
 
Compania germană apreciaza fiabilitatea, punctualitatea și execuția exactă a asamblării 
stilourilor. Numărul exact de pixuri trebuie convenit cu partenerul respectiv.  
 
Info suplimentare: BRDE20210428001 

Valabilitate oferta: 7 Mai 2022 

 

Institut polonez de cercetare specializat în robotică și automatizare oferă 
tehnologie de teșire  
 

Un institut de cercetare polonez de robotică și automatizare oferă tehnologii inovatoare de 
teșire pentru industrie. Această tehnologie robotică poate fi utilizată pentru teșirea 
(șanfrenarea) pieselor realizate din plăci metalice. Institutul caută acorduri comerciale cu 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70d8ef16-49d6-4383-a725-7cffa288848c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cbdc804-8203-4bef-97a2-2e8ba6e993a3
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asistență tehnică cu producători din diferite ramuri, cum ar fi industriile auto, prelucrarea 
metalelor, ingineria mecanică. 

În plus, institutul oferă o mai complexă și mai 
avansată din punct de vedere tehnologic, pentru 
a teși torțe cu plasmă și agregate. În acest caz, 
stația este echipată cu un sistem de filtrare, care 
limitează efectele negative ale prafului și 
zgomotului. Ambele tehnologii oferă proiectare în 
conformitate cu nevoile individuale ale clienților, 
oferind în același timp indeplinirea tuturor 
cerințele standardelor de siguranță aplicabile. 

Se caută contacte cu producători care sunt 
interesați de tehnologia de teșire care poate rezolva probleme speciale în procesul de 
producție. Aceste companii producătoare ar putea proveni din diverse ramuri, precum 
ramura auto, prelucrarea metalelor, ingineria mecanică. Institutul de cercetare caută 
acorduri comerciale cu asistență tehnică. 
 
Info suplimentare: TOPL20210512001 
Valabilitate oferta: 20 Mai 2022 

 
Companie germană de inginerie oferă beton de înaltă performanță (UHPC) 
și sfaturi inginerești pentru industria de mașini și construcții 

O companie germană, specializată în dezvoltarea, producția și comerțul cu beton de înaltă 
performanță, oferă produsele lor speciale și cunoștințele tehnice companiilor din industria 
de inginerie mecanică, mașini-unelte și / sau construcții pentru a-și implementa propriile 
proiecte. Se urmărește cooperarea în cadrul unui acord de cooperare tehnică. 

Compania germană este expertă în beton de înaltă performanță (UHPC). Biroul de inginerie 
și consultanță se ocupă de 10 ani de toate aspectele acestui material special. Ele dezvoltă, 
produc și vând produse realizate din UHPC pentru fabrici de utilaje și industria construcțiilor. 
Mai mult, oferă consultanță inginerească și date tehnice, know-how, sfaturi privind 
formularea, tehnologia de amestecare și execuția pentru a permite companiilor să fabrice 
componente din acest material special. 

În industria mașinilor, UHPC poate înlocui fonta, construcțiile sudate din oțel, fonta minerală 
și piatra naturală. Elementele din UHPC sunt mai ușor de produs, au nevoie de matrițe mai 
ieftine și au costuri materiale mai mici decât elementele din beton mineral turnat sau din 
polimer. De asemenea, produc mortare de înaltă rezistență pentru construcțiile hibride din 
oțel din industria mașinilor. 

În domeniul construcțiilor, UHPC este utilizat, în principal, pentru fațade arhitecturale, 
straturi de uzură de înaltă rezistență pentru poduri și ingineria apei, precum și straturi 
superioare pentru repararea și modernizarea podurilor.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4b733190-598a-4f79-81d6-f1a3d5e1ccfe
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Compania a înființat deja unitati de producție UHPC în China, precum și în Qatar și posedă 
experiență internațională. 

Aceștia caută parteneri la nivel 
internațional care să exploateze 
performanța UHPC în cadrul unui acord de 
cooperare tehnică. Experții germani UHPC 
oferă sprijin pentru rețete, materii prime, 
surse, echipamente și proiectarea 
instalațiilor pentru producerea UHPC.  

Compania efectuează analize structurale 
ale elementelor individuale, oferă sfaturi 
pentru proiectarea matriței și oferă 
asistență partenerilor pentru a obține 
rezultate rapide. Cooperarea cu companii din ingineria mecanică, industria mașinilor-unelte 
și / sau industria construcțiilor care doresc să-și realizeze propriile proiecte UHPC poate fi 
organizată formal, în cadrul unui acord de cooperare tehnică. Nu este necesar niciun 
contract de licență, acționariat sau contract de dobândă. 

Compania germană de inginerie și consultanță caută companii din industria mecanică, a 
mașinilor-unelte și / sau a construcțiilor. 

Partenerii căutați ar trebui să dezvolte, să producă și să vândă produse realizate din UHPC 
către clienții locali pe propria răspundere, susținuți cu sfaturi și cunoștințe din partea 
companiei germane în baza unui acord de cooperare tehnică. 
 
Info suplimentare: TODE20210505001 
Valabilitate oferta: 19 Mai 2022 

 

 

 

Detalii suplimentare despre serviciile  

Centrului Enterprise Europe Network găzduit de ADR Nord-Est 

găsiți la adresa www.adrnordest.ro (secțiunea Portofoliu servicii 

managementul inovării și internaționalizarea afacerilor) 

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

tel: 0233 218.071, fax: 0233 218.072, e-mail: een@adrnordest.ro 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0107e3da-3ccf-426f-9d8a-2aaab0dd7671
http://www.adrnordest.ro/
mailto:een@adrnordest.ro

