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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.  
Rețeaua Enterprise Europe Network este prezentă în 
Macroregiunea 2 (Regiunile Nord-Est și Sud-Est), prin intermediul 
Consorțiului ERBSN (Eastern Romanian Business Support 
Network) format din 6 parteneri. 
Centrul Enterprise Europe Network Galaţi, găzduit de Camera de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, oferă o gamă largă de servicii gratuite pentru clienţi din judeţele Galati, 
Vrancea, Vaslui, Iaşi: 
 
 Internaționalizare 
Prin completarea unei expresii de interes, putem facilita accesul la baza de date Enterprise Europe Network, 
care conține peste 10.000 de profiluri (cereri și oferte de produse/tehnologii și servicii) ale companiilor din 
aria de acoperire a Rețelei Enterprise Europe sau puteți beneficia de promovarea ofertei dumneavoastră, 
prin completarea unui formular descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza de date Enterprise Europe 
Network, 
 Organizare misiuni economice și de brokeraje (parteneriate de afaceri) 
Asistenţă pentru companiile interesate să participe la evenimente de brokeraj sau misiuni economice 
organizate periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate 
 Accesare fonduri europene 
Informații despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, în regim help-desk; 
sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare.  
 Informații legislație,  politici europene, consultări publice europene 
Informații privind legislația și politicile europene relevante pentru diferite categorii de societăți comerciale sau 
sectoare economice de activitate, implicăm reprezentanţii mediului de afaceri local în procesul de policy-

Cuprins: 
-  Despre Enterprise Europe Network  
-  Informaţii europene 
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-  Oportunităţi de afaceri și inovare, căutare de parteneri proiecte 
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making, prin transmiterea de feedback către Comisia Europeană şi monitorizarea implementării politicilor UE, 
cu ocazia consultărilor publice europene. 
 Servicii de informare şi sign-posting în sprijinul  inovării 
 
Detalii suplimentare:  http://www.ccina.ro/centre/enterprise-europe-constanta  şi  
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro 
 

Informații europene 
 

NOILE ETICHETE ENERGETICE ALE UE - APLICABILE DE LA 1 MARTIE 2021 
 

Având în vedere că tot mai multe produse 
obțin clasificarea A+, A++ sau A+++ 
conform scării actuale, cea mai mare 
schimbare este revenirea la o scară mai 
simplă A-G. Aceasta este mai strictă și este 
concepută astfel încât foarte puține 
produse să poată obține inițial clasificarea 
„A”, ceea ce permite includerea unor 
produse mai eficiente pe viitor. Produsele 
cele mai eficiente din punct de vedere 
energetic aflate actualmente pe piață vor fi 
acum etichetate în mod specific ca „B”, „C” 

sau „D”. Pe etichete va fi inclusă o serie de elemente noi, inclusiv codul QR care face legătura cu o 
bază de date paneuropeană, permițându-le consumatorilor să găsească mai multe detalii despre 
produs. Tot la 1 martie au intrat în vigoare o serie de norme privind „proiectarea ecologică” – 
îndeosebi referitoare la posibilitatea de reparare și la necesitatea ca producătorii să asigure 
disponibilitatea pieselor de schimb timp de mai mulți ani după ce produsele ies de pe piață. 
 
Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat: „Eticheta energetică inițială s-a dovedit a avea 
mare succes, întrucât datorită ei o gospodărie medie din Europa a putut economisi mai multe sute 
de euro pe an, iar societățile au fost motivate să investească în cercetare și dezvoltare. Până la finele 
lunii februarie, peste 90 % dintre produse au fost etichetate cu A+, A++ sau A+++. Noul sistem va 
fi mai clar pentru consumatori și prin intermediul său întreprinderile vor putea continua să inoveze 
și să vină cu produse și mai eficiente. Se reduc în acest mod și emisiile noastre de gaze cu efect de 
seră.”  
 
Pe lângă reclasificarea clasei de eficiență energetică a produsului în cauză, s-a schimbat și 
aspectul noii etichete, care conține icoane mai clare și mai moderne. La fel ca și etichetele 
anterioare, etichetele reclasificate indică mai mult decât clasa de eficiență energetică. În cazul unei 
mașini de spălat rufe, de exemplu, etichetele permit aflarea, dintr-o privire, a numărului de litri de 
apă pe ciclu de spălare, a duratei ciclului de spălare și a consumului de energie, astfel cum sunt 
măsurate de un program standardizat. 
 
O altă schimbare semnificativă este introducerea unui cod QR în partea din dreapta sus a noilor 
etichete. Scanând codul QR, consumatorii pot găsi informații suplimentare despre modelul de 
produs, cum ar fi date despre dimensiuni, caracteristici specifice sau rezultate ale testelor, în funcție 
de aparat. Toate aparatele de pe piața UE trebuie înregistrate în noua bază de date paneuropeană 
- baza de date europeană a produselor pentru etichetare energetică (EPREL). Se va facilita astfel și 
mai mult compararea unor produse similare în viitor. 
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Pe lângă noile norme privind etichetarea energetică, există și regulamente noi 
corespunzătoare privind proiectarea ecologică care au intrat în vigoare la 1 martie 2021. 
Acestea se referă în special la cerințele minime de eficiență actualizate și consolidează drepturile 
consumatorilor de a repara produsele, sprijinind totodată economia circulară. Producătorii sau 
importatorii vor fi de acum obligați să pună o serie de piese de schimb esențiale (motoare și perii 
de motor, pompe, amortizoare și suspensii, tamburi de spălare, etc.) la dispoziția reparatorilor 
profesioniști timp de cel puțin 7-10 ani după ce ultima unitate dintr-un anumit model a fost 
introdusă pe piața UE. Pentru utilizatorii finali (consumatorii care nu sunt reparatori profesioniști, 
însă cărora le place să facă singuri reparații), producătorii trebuie să asigure disponibilitatea pieselor 
de schimb timp de mai mulți ani după ce un produs a fost scos de pe piață - produse precum uși, 
balamale sau garnituri, adecvate pentru bricolaj. Timpul maxim de livrare pentru toate aceste piese 
trebuie să fie de 15 zile lucrătoare de la plasarea comenzii. 
 
Context 

Eticheta energetică a UE este un element recunoscut la scară largă care se aplică pe produsele de 
uz casnic (de exemplu, becuri, televizoare sau mașini de spălat) și care, de peste 25 de ani, îi ajută 
pe consumatori să facă alegeri în cunoștință de cauză. În cadrul unui sondaj (Eurobarometru) 

realizat la nivelul întregii UE în 2019, 93 % dintre consumatori au confirmat că au recunoscut 
eticheta, iar 79 % dintre consumatori au spus că aceasta le-a influențat alegerea produsului 
cumpărat. Se preconizează că, împreună cu cerințele minime de performanță armonizate (cunoscute 
sub denumirea de „proiectare ecologică”), normele UE în materie de etichetare energetică vor 
determina o reducere a cheltuielilor consumatorilor cu mii de miliarde de euro anual, generând 
totodată multe alte beneficii pentru mediu și pentru producători și distribuitori. 

Sursa: https://ec.europa.eu/ 

 
 

POLITICA DE COEZIUNE A UE: PESTE 77 DE MILIOANE DE EURO PENTRU UN SISTEM 
MAI EFICIENT ȘI MAI DURABIL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN ROMÂNIA 

 
 

Comisia Europeană a aprobat în data de 04 martie 2021 o 
investiție de peste 77 de milioane de euro din Fondul de 
coeziune pentru îmbunătățirea sistemului de colectare, 
tratare și reciclare a deșeurilor în județul Galați. Investiția va 
oferi un serviciu mai integrat, mai eficient și mai durabil de 
gestionare a deșeurilor, îmbunătățind calitatea mediului în 
beneficiul a peste 500 000 de locuitori. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Această investiție în cadrul politicii 
de coeziune va contribui la îmbunătățirea sănătății și a calității vieții persoanelor care locuiesc în 
județul Galați. Va îmbunătăți și mediul prin reciclarea materialelor altfel irosite și va stimula 
dezvoltarea biodiversității locale și a activităților economice.” 
 
Conform acestui proiect, întreaga populație din județ va avea acces la serviciul de salubrizare până 
la sfârșitul anului 2021, aspect deosebit de benefic pentru persoanele din zonele rurale, din rândul 
cărora doar 45% au, în prezent, acces la astfel de servicii. Infrastructura nou-creată va spori 
reutilizarea și reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn și va reduce cantitatea de 
deșeuri care vor ajunge la gropile de gunoi. 
 
De asemenea, astfel, deșeurile menajere periculoase și deșeurile voluminoase vor putea fi tratate 
corespunzător. Investiția va genera aproximativ 300 de locuri de muncă noi în perioada de 
construcție și aproximativ 380 pe parcursul fazei operaționale. Mai multe informații despre 
investițiile finanțate de UE în România sunt disponibile pe platforma de date deschise.  

Sursa: https://ec.europa.eu/ 
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#Access2Markets 

POARTA TA CĂTRE UE PENTRU INFORMAȚII COMERCIALE 
 
Vrei să exporți sau să imporți produse sau servicii? 
Vrei să știi ce taxe ai de plătit sau ce reguli trebuie să 
respecți? 
Dacă ai o afacere mică și vrei să o aduci la nivel 
internațional, Access2Markets este exact soluția de 
care ai nevoie. 
 
Noul portal web combină Baza de date pentru accesul 

pe piață, Centrul de asistență comercială în UE și multe altele într-un singur instrument de căutare.  
 
Pe Access2Markets găsești tot ceea ce trebuie să știi despre taxe, impozite, norme și cerințe 
pentru produse aplicabile în toate statele UE și în peste alte 120 de piețe din întreaga lume.  
 
Caută informații despre fiecare produs în My Trade Assistant.  

 Fiecare produs are un cod. Poți găsi acest cod pe Access2Markets. Vei avea nevoie de cod 
pentru a ști ce taxe vamale și impozite naționale sau locale ai de plătit. 

 Află ce proceduri și formalități trebuie să urmezi. 
 Pe Access2Markets găsești normele și cerințele pentru produse aplicabile fiecărui produs 

în parte. 
 Dacă ești doar la început, ghidul pas cu pas îți descrie întregul proces de import-export. 
 Pe cine să contactezi? Pe Access2Markets găsești datele de contact ale autorităților vamale 

și ale autorităților publice din țările UE și din afara Uniunii. 
 Întâmpini probleme la export? Ia legătura cu noi dacă întâmpini bariere comerciale într-o 

anumită piață sau caută în baza noastră de date barierele comerciale des întâlnite. 
 
Beneficii ale acordurilor comerciale ale UE 

 Toate acordurile comerciale ale UE la un clic distanță. Află cum poate beneficia afacerea 
ta de pe urma lor. Pe Access2Markets le găsești pe toate, cu informații detaliate despre 
normele de proveniență, protejarea proprietății intelectuale în UE, investiții, piețe pentru 
achiziții publice și multe altele. 

 Cum îți obții reducerea de taxe. Pentru a beneficia de tarife reduse, va trebui să prezinți 
documentele corespunzătoare autorităților vamale din țara importatoare. Fiecare acord 
comercial al UE pune la dispoziție documentele de care ai nevoie. 

 Cum să îți plasezi produsul pe piață? Pe Access2Markets găsești toate informațiile de care 
ai nevoie, fie că este vorba de certificate de evaluare a conformității pentru echipamente, de 
certificate sanitare pentru produse de acvacultură sau de etichetarea alimentelor procesate. 

 Normele de proveniență pentru produsul tău sunt greu de înțeles? ROSA – instrumentul 
de autoevaluare de pe Access2Markets îți va veni în ajutor! 

Sursa: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/ro/content  

 
 

PLATFORMA „PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR” SELECTEAZĂ INIȚIATIVELE UE  
DE SIMPLIFICARE ȘI MODERNIZARE 

 
Platforma „Pregătiți pentru viitor” a Comisiei a selectat 15 inițiative menite să contribuie la 
simplificarea legislației UE, la reducerea birocrației pentru cetățeni și întreprinderi și la asigurarea 
faptului că politicile UE răspund provocărilor noi și emergente. Aceste eforturi vor face parte din 
primul program anual de lucru al platformei, care urmează să fie adoptat luna aceasta.  
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Maroš Šefčovič, vicepreședintele pentru relații interinstituționale și prospectivă și, totodată, 
președintele platformei „Pregătiți pentru viitor”, a declarat: „Simplificarea a devenit mai importantă 
ca niciodată, mai ales în contextul eforturilor de relansare a economiei Europei, lovită de pandemie. 
Așadar, chiar dacă politica noastră în materie de reglementare este recunoscută ca fiind una dintre 
cele mai bune din lume, putem ținti mai sus. Trebuie să ne asigurăm că legislația UE oferă beneficiile 
preconizate pentru economie și societate, dar și să o simplificăm, să reducem sarcina administrativă 
ori de câte ori este posibil și să anticipăm provocările viitoare. Astfel de acțiuni pot avea un impact 
concret pe teren.” 
 
Platforma va emite avize cu privire la cele 15 tematici selectate, care acoperă o gamă largă de 
domenii, de la concurență, finanțe, sănătate, mediu, statistică și transport la vamă și piața internă. 
Comisia va folosi aceste avize în cadrul analizelor sale și pentru a-și fundamenta evaluările generale 
sau evaluările impactului. 
 
Atunci când formulează un aviz, membrii platformei țin seama de următoarele principii directoare: 
 

 Digitalizarea: sprijinirea întreprinderilor în vederea adoptării de soluții digitale și accelerarea 
modernizării sectorului public pentru a reduce sarcinile de reglementare;  

 Obligații eficiente de etichetare, autorizare și raportare: identificarea blocajelor cauzate 
de disparitățile dintre statele membre, depunerea de eforturi în vederea simplificării 
procedurilor pentru a facilita investițiile în infrastructura viitoare și în inovare și găsirea unui 
echilibru adecvat între eforturile de raportare și evaluarea eficacității legislației UE pentru a 
veni în special în ajutorul întreprinderilor mici și mijlocii; 

 Simplificarea legislației UE: asigurarea faptului că actele legislative ale UE sunt previzibile, 
lipsite de ambiguități și evită suprapunerile între domenii. 

 
Toți cetățenii și toate părțile interesate sunt invitați să contribuie la activitatea platformei accesând 
portalul Exprimați-vă părerea – Simplificați!. Toate ideile de simplificare și de reducere a sarcinii 
administrative primite până la 30 aprilie 2021 cu privire la cele 15 tematici selectate vor fi luate în 
considerare de platformă la elaborarea avizelor sale din 2021. Orice alte sugestii vor fi luate în 
considerare pentru elaborarea programului anual de lucru pentru 2022. 
 

Context 

Comisia și-a asumat angajamentul de a simplifica legislația UE în vigoare și de a reduce costurile inutile în 
cadrul Programului său privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT). 
 
Noua platformă „Pregătiți pentru viitor” reunește experți cu competențe practice în diverse domenii de 
politică, proveniți din cadrul autorităților naționale, regionale și locale, al Comitetului Regiunilor, al Comitetului 
Economic și Social European și al diferitelor părți interesate. Avizele sale vor contribui direct la activitatea în 
curs a Comisiei de simplificare a legislației UE în vigoare, de reducere a sarcinilor inutile și de asigurare a 
faptului că politicile Uniunii sunt orientate spre viitor și relevante în lumina provocărilor noi și emergente. 

 
Sursa: https://ec.europa.eu/ 

 

FINANȚARE ÎN CADRUL ELIIT, PROIECTUL EUROPEAN DE INOVARE ȘI TEHNOLOGII 
PENTRU INDUSTRIILE UȘOARE: 70.000 DE EURO PENTRU IMM-URI! 

 
Proiectul de Inovare și Tehnologie pentru Industriile Ușoare 
(proiectul ELIIT) – o inițiativă a Uniunii Europene- urmărește să 
sprijine IMM-urile din industria textilă, de îmbrăcăminte, 
articole din piele și încălțăminte (TCLF) în îmbunătățirea 
competitivității lor, ajutându-le în același timp să integreze noi 
tehnologii în produse inovatoare, procese sau servicii. 
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În cadrul apelului, ELIIT va selecta 25 de parteneriate între IMM-uri și furnizorii sau proprietarii de tehnologii 
noi care vor ajuta la transferul de inovație și tehnologie, precum și la adoptarea de către piață a soluțiilor 
inovatoare. 
 
Aceste parteneriate vor fi susținute cu 70.000 euro, un program de coaching și activități de networking pentru 
a îmbunătăți productivitatea, integrarea lanțului valoric și eficiența resurselor. 
 
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 14 aprilie 2021. 
Pentru detalii şi aplicare, accesaţi : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en 

Sursa: https://ec.europa.eu/ 

 

 

Consultări publice europene 
 

O ECONOMIE DIGITALĂ ECHITABILĂ ȘI COMPETITIVĂ – TAXA DIGITALĂ 
 

Scopul consultării: 
UE are nevoie de un cadru de reglementare și fiscal modern, stabil pentru a răspunde evoluțiilor și 
provocărilor economiei digitale. Deși ar trebui să promovăm și să încurajăm digitalizarea, deoarece 
aceasta poate crește productivitatea și poate aduce beneficii consumatorilor, companiile digitale ar 
trebui, de asemenea, să contribuie cu partea lor echitabilă la societate. Această inițiativă își propune 
să introducă o taxă digitală pentru a aborda problema impozitării corecte a economiei digitale.  
Progresele tehnologice și digitalizarea schimbă în profunzime modul în care lucrăm și desfășurăm 
activități economice, modul în care oamenii călătoresc, comunică și relaționează. Aceste schimbări 
generează inovare, creștere economică și noi modele comerciale, dar și provocări importante. Criza 
provocată de pandemia de COVID-19 a fost un catalizator și un accelerator al schimbării, grăbind 
tranziția către o lume mai digitalizată și declanșând schimbări importante de comportament care 
pot avea efecte de durată. Progresele tehnologice și digitalizarea schimbă în profunzime modul în 
care lucrăm și desfășurăm activități economice, modul în care oamenii călătoresc, comunică și 
relaționează. În acest context, UE are nevoie de un cadru legislativ și fiscal modern și stabil, pentru 
a răspunde în mod adecvat evoluțiilor și provocărilor economiei digitale. În concluziile sale din 21 
iulie 2020, Consiliul European a însărcinat Comisia să prezinte propuneri pentru resurse proprii 
suplimentare. Una dintre ele este taxa digitală. Noua inițiativă va contribui la soluționarea aspectelor 
legate de impozitarea echitabilă în contextul digitalizării economiei, fără a interfera cu activitatea în 
curs de desfășurare la nivelul G20 și al OCDE cu privire la reforma cadrului internațional de 
impozitare a societăților.. 
Grup țintă: 
Această consultare publică se adresează tuturor părților interesate, și anume administrațiilor 
naționale și subnaționale din UE și din restul lumii, întreprinderilor, asociațiilor profesionale, 
organizațiilor neguvernamentale, cetățenilor, asociațiilor de lucrători și sindicatelor, firmelor de 
consultanță, grupurilor de reflecție, instituțiilor academice și de cercetare. Ea vizează în special părțile 
interesate care își desfășoară activitatea în economia digitală. 
Puteți participa la această consultare publică, deschisă până în 12.04.2021 ,completând chestionarul 
on-line:  https://bit.ly/3plJhYD 
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Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe 
Network 

Calendar evenimente internaționale 
Prin intermediul rețelei Enterprise Europe sunt organizate numeroase 
manifestări, cu scopul de a identifica noi parteneri de afaceri sau dezvoltare 
de proiecte de cercetare-inovare și transfer de tehnologii, cum ar fi misiuni 
economice sau evenimente de parteneriat (brokeraj), care în ultima 
perioadă pot fi și on-line. 

Dacă sunteți interesat de unul din evenimentele de mai jos, vă rugăm să contactați Centrul 
Enterprise Europe Network Galaţi. 

 
FUTURE OF BUILDING 2021 

  
Enterprise Europe Network Austria si 
Advantage Austria organizează în data de 
23 martie 2021, un eveniment B2B 
virtual Future of Building 2021, adresat 
companiilor austriece și internaționale, 
din sectorul construcțiilor.  
 
Participând,  aveți oportunitatea de a  afla despre cele mai noi tehnologii și materiale, de a  
împărtăși noi idei de proiecte și de a găsi parteneri de cooperare internațională pentru noi 
oportunități de afaceri. 
 
Vor fi abordate următoarele subiecte : 
 Smart City Vienna, planificare urbană 

modernă; 
 Clădiri inteligente și conectate; 
 Noi metode de construcție și robotică; 
 Materiale noi de construcție/ 

componente și ansambluri; 
 Eficiență energetică; 
 Arhitectură durabilă și verde; 
 Construcții din lemn / lemn; 

 Materiale naturale și cu emisii zero; 
 Drumuri și tuneluri, infrastructură de 

trafic; 
 Automatizare inteligentă pentru casă și 

casă; 
 Digitalizare (BIM) și VR; 
 Renovare modernă în interiorul orașului; 
 Locuințe sociale și accesibile. 

 
  
Ulterior evenimentului Future Brokerage Building, sunteți, de asemenea, bineveniți să 
participați la Congresul de la Viena privind construcția durabilă- BauZ, care are loc în 
perioada 24-25 martie 2021. Vă rugăm să rețineți că este necesară o înregistrare separată 
pentru BauZ la http://www.bauz.at/en/ 
 
Tichetele  pentru  acest evenment sunt gratuite atât pentru participanții austrieci, cât și 
pentru cei străini, care se înscriu la Future of Building 2021 (# futureofbuilding2021). Limba 
conferinței este engleza. 
Înregistrarea este gratuită şi se poate face online pe: https://fob2021.b2match.io  
Data limită pentru înscrieri: 18 Martie 2021 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE BLUE ECONOMY 2021  
 

Ca parte a EU Industry Days 2021, Universitatea din Split 
găzduiește evenimentul virtual „Digital Transformation of 
the Blue Economy 2021 – Transformarea digitală a 

economiei albastre 2021, care va avea loc pe 25 martie 
2021.  
 
Evenimentul va reuni IMM-uri, organizații, universități, 

întreprinderi locale, start-up-uri, reprezentanți ai agențiilor guvernamentale și utilizatorii 
finali din sectoarele economiei albastre și din sectoarele IT&C pentru a explora potențialul 
digitalizării și a dezvolta parteneriate viitoare cu companii internaționale. 
 
Evenimentul  își propune să aducă în centrul atenției viitorul industriilor UE într-un mediu 
digital, avantajele digitalizării în economia albastră, oportunități de afaceri pentru sectorul 
IT&C în cadrul economiei albastre, precum și competențele digitale esențiale pentru IMM-
uri şi se adresează următoarelor sectoare: 
 Companii din industria maritimă/ 

navală; 
 Turism (maritim și de coastă); 
 Construcții navale; 
 Transport naval; 

 IoT – internet of things; 
 Inteligența artificială; 
 Calcul de înaltă performanță; 
 Alte sectoare relevante ale economiei 

albastre și IT&C. 
 
Înregistrarea este gratuită și se poate face la: https://bluedigitalize.b2match.io/. 
Data limită pentru înscrieri: 25 Martie 2021 
 
 

 
 

TECHNOLOGY & BUSINESS COOPERATION DAYS 2021 
 

NBank Hannover cu sprijinul Enterprise Europe Network, organizează şi în acest an online, 
în cadrul Hannover Messe 2021 evenimentul de brokeraj Technology & Business 
Cooperation Days, în perioada 12 – 15 Aprilie 2021. 
 
Evenimentul oferă IMM-urilor și organizațiilor de cercetare posibilitatea de a găsi și întâlni 
parteneri pentru acorduri comerciale și pentru cercetare și cooperare tehnologică în 
domeniile precum:  
 Soluții în Industria 4.0   
 Fabrici Inteligente – Smart Factory 
 Tehnologii de producție eficiente  
 Energie durabilă & mobilitate; 
 Instrumente de măsurare. 
Înregistrarea este gratuită și se poate face la: https://technology-business-cooperation-
days-2021.b2match.io/  
Data limită pentru înscrieri: 4 aprilie 2021. 
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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.  

Organizațiile din județele Galati, Vrancea, Vaslui, Iaşi interesate să își promoveze oportunitățile 
de afaceri sau inovare, se pot adresa Centrului Enterprise Europe Galaţi din cadrul Camerei de 
Comert, Industrie şi Agricultură Galaţi, care oferă în mod GRATUIT informații și sprijin.    

 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  

BORU20210304001 
O companie rusească din regiunea Perm este implicată în dezvoltarea și fabricarea de 
îmbrăcăminte de protecție pentru diferite industrii, concepută pentru a proteja împotriva 
petrolului și produselor petroliere, temperaturilor scăzute/ridicate, acizilor și alcaliilor, etc. 
Compania caută parteneri de încredere pentru a încheia un contract de servicii de distribuție 
sau un contract de fabricație. http://bit.ly/2PHeUyB  
 
BRPL20200720001 
Compania poloneză fondată în 2001 caută parteneri din sectorul produselor chimice 
industriale pentru a le distribui pe piața poloneză. Se caută producători de 
dimetildithiocarbamat de sodiu (abreviere SDDC 40 % soluție apoasă) – livrări la IBC (1000 
kg fiecare) și dimetildithiocarbamat de potasiu. Produsele vor fi utilizate ca biocide în 
industria zahărului și hârtiei, în stațiile de tratare a apelor uzate și în circuitele de apă. 
Compania dorește să stabilească o cooperare pe termen lung. http://bit.ly/3vaIFIG  
 
BRRU20200214002 
O companie rusească produce sârme de sudură din aluminiu îmbogățite în scandiu pentru 
moduri automate de sudare. Compania caută furnizori de aluminiu, scandiu și aliaje de 
cupru pentru a încheia un acord de aprovizionare.   http://bit.ly/3brEAaW  
 
BRFR20191107001 
IMM din Franța, specializat în producția de înlocuitori de lapte și alimente complementare 
pentru animalele tinere, caută furnizori de lapte praf, zer praf dulce și lapte praf reîngrășat 
pentru viței. Pulberile sau materiile prime trebuie să respecte specificațiile tehnice pentru a 
fi încorporate în produsele finale, alimente performante pentru viței. Compania caută 
acorduri pe termen lung cu furnizorii. http://bit.ly/3ruTl2z  
 
BRFR20201023001 
IMM din Franța, specializat în fabricarea țevilor compozite, proiectează un nou proces prin 
înfășurare cu filament, permițând producerea de țevi în mod continuu (fără întrerupere în 
procesul de producție) direct la locul de instalare. Pentru proiectarea acestei noi tehnologii, 
compania caută un producător de benzi compozite termoplastice personalizate, în baza 
unui acord de furnizor.  http://bit.ly/3kY8FlG 



Page 10 of 11 

 

 
BRTR20200612001 
Companie din Turcia, specializată în exportul de produse biocide (medicamente pentru 
combaterea dăunătorilor din sănătatea publică) caută furnizori și / sau parteneri care să 
importe materiale tehnice pentru a le folosi ca ingrediente active (pure) pentru produse 
biocide. http://bit.ly/2OE1VNz  
 
BOTR20210104002 
O companie din Turcia, specializată în fabricarea plăcilor de cauciuc și a sistemelor destinate 
terenurilor de sport (precum solul tartan, materialul organic de infiltrare pe teren de fotbal, 
granulele colorate SBR, sistemele acrilice și poliuretanice) caută distribuitori. 
http://bit.ly/3ennL2I 
 
BRHU20200715001 
Companie din Ungaria este interesată de importul și distribuția de obiecte sanitare și 
mobilier pentru baie și bucătărie. Compania ar dori să semneze acorduri de distribuție și 
acorduri comerciale cu producători relevanți. http://bit.ly/3v6TPhs 
 
BRDE20200220001 

Distribuitor german, cu peste 20 de ani de experiență, dorește să-și extindă portofoliul 
actual de produse cuprinzând: sisteme de programare IC (circuite integrate), sisteme de 
bandă & role și materiale, sisteme de testare pentru PCB-uri (plăci de circuit imprimate) și 
componente electronice (bazate pe analiza semnăturii analogice), etc.  Produsele căutate ar 
putea fi: sisteme de camere, microscoape, alte sisteme de testare. Nu există niciun interes 
pentru componente sau echipamente și accesorii nespecifice, cum ar fi telefoane 
inteligente, calculatoare, produse de curățare, alte IC și PCB. http://bit.ly/2OBGdK6  

 
BRUA20201007001 
Companie ucraineană produce mobilier tapițat de lux, cum ar fi, paturi, canapele și scaune. 
În procesul de producție, compania are nevoie în mod constant de o varietate de 
componente funcționale și decorative. Compania ar dori să coopereze cu furnizori străini. 
Tipul preferabil de parteneriat este acordul de fabricație. https://bit.ly/3kYKCmx 
 
 
 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE  
 

RDES20200605001 
IMM din Spania caută un partener care ar putea sprijini screeningul și selectarea antigenilor 
COVID19 pentru a dezvolta prototipuri împotriva COVID19. Compania are o tehnologie 
dovedită de platformă de virus himeric, cum ar fi particule care ar afișa antigeni selectați 
pentru a provoca răspunsuri imune puternice la oameni. Proiectul are 3 faze principale: 
proiectarea prototipurilor, screening și producție și imunogen. Sunt căutate companii, 
instituții de cercetare sau universități cu experiență în cercetarea sănătății (Eureka). 
http://bit.ly/2OfwYj5  
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TRPL20200723002 
O companie poloneză care oferă o gamă largă de servicii de alimentare este în căutarea 
unui partener care să dezvolte un prototip de stocare a energiei electrice a bateriei pe baza 
unui convertor bidirecțional. IMM-ul caută un partener cu expertiză bine documentată în 
furnizarea de soluții legate de stocarea și distribuția energiei. Forma ideală de cooperare ar 
trebui să fie un acord comercial cu asistență tehnică pentru fabricarea dispozitivelor în 
cauză. http://bit.ly/3t1Ve71 
 
TRNL20210204002 
O filială olandeză a unei corporații britanice active în ingrediente alimentare pentru industria 
de panificație caută parteneri cu idei inovatoare sau procese inovatoare pentru a crea sau 
co-dezvolta tehnologii de fermentare pentru a actualiza deșeurile agricole / fluxurile laterale 
în ingrediente funcționale și / sau nutriționale în cadrul unui acord de licență, un acord de 
cooperare în cercetare sau un acord de cooperare tehnică. http://bit.ly/3bs2kf2 
 
TRPL20200723001 
O companie poloneză care furnizează servicii de energie electrică caută un partener care să 
dezvolte un prototip de invertor hibrid cu o capacitate de min. 2,5 kW pentru nevoile 
gospodăriei. Forma ideală de cooperare ar fi un acord comercial cu asistență tehnică pentru 
fabricarea dispozitivelor în cauză. http://bit.ly/3emjoF7 
 
TRIT20201021001 
Companie italiană născută pentru a satisface agricultura durabilă și a dezvolta substanțe de 
eliberare a apei și a nutrienților la prețuri reduse, caută parteneri cărora să le încredințeze 
cercetarea și dezvoltarea sau îmbunătățirile fizico-chimice ale aplicațiilor sale, cu scopul de 
a dezvolta noi formulări și produse comerciale. Compania caută cercetători și IMM-uri de 
înaltă tehnologie și ecologice pentru acorduri tehnologice și comerciale cu asistență 
tehnică. https://bit.ly/30nUUU1 
 
 

 

 

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

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

 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi 
Centrul Enterprise Europe Network  Galaţi 

Adresa: Galaţi, Str. Mihai Bravu nr. 46 
Telefon: 0234 460.312; Fax: 0236 460.650 
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