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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 
-  Calendar evenimente în Reţeaua Enterprise Europe 
-  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 
 
 

A FOST LANSAT APELUL POIM PRIVIND MONITORIZAREA 
CONSUMULUI DE ENERGIE LA CONSUMATORII INDUSTRIALI 

 

AM POIM a lansat în data de 31 august 2021, Ghidul Solicitantului privind monitorizarea consumului 
de energie la consumatorii industriali, aferent Obiectivului Specific 6.2/REACT-EU din cadrul 
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

Solicitanţii eligibili în cadrul OS 6.2/REACT-EU sunt societăţile cu personalitate juridică din 
industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an care trebuie să implementeze sisteme de 
monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care 
trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării 
măsurilor de creştere a eficienţei energetice. 

Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi eligibile: 

1. Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul 
platformei industriale, respectiv: 

Instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la 
întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere 
imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare şi 
cuantificarea potenţialului de reducere a consumului de energie si pentru maximizarea eficienţei 
măsurilor de creştere a eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior de catre solicitant, inclusiv:  

 Sisteme de monitorizare (hardware şi software): senzori pentru instrumente de măsură şi/sau 
instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru date de proces industrial; 

 RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces industrial sau din câmp, 
sistem de comunicare date, staţie; 

 Sistem de comunicare date; 
 Staţie master (staţia la care ajung toate comunicaţiile şi care este legată de toate 

echipamentele şi subsistemele); 
 Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau 

optimizarea acestor acţiuni. 
 Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului (ex. autolaboratoare 

de măsurări energetice, analizoare de gaze, etc). 
2. Pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc); 
3. Managementul proiectului, auditul proiectului; 
4. Informare şi publicitate. 
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Bugetul total alocat apelului este de 9.707.000 de euro, iar finanțarea/proiect se asigură după cum 
urmează: 

In cazul proiectelor finanţate în cadrul Obiectivului specific 6.2: 

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibileacordate 
pentru costurile totale eligibile 

100% (85% FEDR + 
15% buget de stat) 

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 0% 

Contribuţia comunitară (FEDR) la finanţarea acordată 85% 

Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat) 15% 
 

In cazul proiectelor finanţate în cadrul REACT-EU: 

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile 100% 

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 0% 

Contribuţia comunitară (FEDR) la finanţarea acordată 100% 

Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat) 0% 

Perioada de depunere a proiectelor este 31.08.2021, ora 17.00 - 28.02.2022, ora 17.00. 

Sursa: mfe.gov.ro 

 

PLATFORMA OPORTUNITĂȚILOR DE FINANȚARE 

 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene (MIPE) a lansat, în data de 5 
august 2021, platforma online 
www.oportunitati-ue.gov.ro ca un punct 
unic de acces care integrează informații 
privind fonduri din mai multe surse de 
finanțare (programe naționale, 
operaționale, comunitare etc.), fiind atât 
interfața între mediul instituțional și 
beneficiari, cât și un instrument util la nivelul 
României în ceea ce privește identificarea 
de parteneri pentru participarea în 
Programele de cooperare la nivel European. 
 
Prin intermediul acestei platforme, 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene își propune să fie o punte de legătură cu potențialii beneficiari ai surselor de finanțare 
comunitare,      direcționându-i către Punctele Naționale de Contact, Agențiile Naționale 
responsabile, AM-urile aferente Programelor de interes sau Direcțiile Generale ale Comisiei 
Europene și/sau Agențiile Executive responsabile, în cazul în care Programul de interes nu are un 
Punct Național de Contact în România. 
 
Platforma integrează informații consistente pentru toți potențialii beneficiari, atât din mediul privat, 
cât și public, precum și din mediul academic și de cercetare, în vederea creșterii accesibilității surselor 
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de finanțare europeană și a eficientizării comunicării dintre autoritățile care gestionează aceste 
finanțări și cei cărora le sunt destinate. 
 
Portalul este prevăzut cu filtre de căutare după Tipul beneficiarului, Domeniul și Subdomeniul de 
interes, atât pentru identificarea surselor de finanțare, cât și a partenerilor. 
 
O secțiune cu Povești de succes, incluzând prezentarea exemplelor de bune practici în accesarea 
finanțărilor disponibile, completează demersul informativ și își propune să stimuleze prin puterea 
exemplului și alți potențiali solicitanți de finanțare.  

 Sursa: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

 

EU DATATHON 2021: IDEI INOVATIVE PENTRU BUSINESS 
 

EU Datathon este un concurs anual de date 
deschise organizat de Oficiul pentru Publicații al 
UE începând din 2017. 

 

Organizată în cadrul primelor  EU Open Data 
Days, EU Datathon 2021 a început în 5 martie 
2021, cu apelul adresat entuziaștilor de date din 
întreaga lume pentru a propune idei de aplicații 
care utilizează date deschise de pe portal 
data.europa.eu.  

 

Soluții inovatoare pentru un viitor digital 

În decursul următoarele 5 luni, echipele finaliste 
își dezvoltă propunerile în aplicații pe deplin 
funcționale și comercializabile care să abordeze 
provocările societale aliniate la prioritățile 
Comisiei Europene.  

Aceste aplicații vor contribui la modelarea viitorului nostru digital și vor aduce valoarea datelor 
deschise pentru fiecare tip de public: de la IMM-uri, cercetători și ONG-uri, prin intermediul factorilor 
de decizie politică și al guvernelor, până la toți cetățenii din UE și din afara acesteia.  

 

Temele de anul acesta sunt: 

 Provocarea 1: „O tranzacție ecologică europeană” (Challenge 1: ‘A European Green Deal’) 

 Provocarea 2: „O economie care funcționează pentru oameni” (Challenge 2: ‘An economy that 

works for people’) 

 Provocarea 3: „O Europă potrivită pentru era digitală” (Challenge 3: ‘A Europe fit for the digital 

age’). 

Juriul a preselectat 9 echipe câștigătoare, câte 3 per temă, dintr-un total de 96 de idei de aplicații, 
provenind din 33 de țări din Europa și din afara ei:  



Page 5 of 16 

 

 

Aplicațiile vor fi prezentate în cadrul finalelor online, urmate de o ceremonie de decernare a 
premiilor, în data de 25 noiembrie 2021. Echipele câștigătoare vor fi premiate astfel pentru fiecare 
temă: 

Locul I Locul II Locul III 

18 000 euro 10 000 euro 5 000 euro 

Mai multe detalii: https://op.europa.eu/en/web/eudatathon  

 

Anul trecut, o echipa din România a obținut primul loc şi premiul în valoare de 12.000 euro, 
în finala competiției EU DATATHON 2020, în cadrul celei de-a patra provocări: "O Europă pregătită 
pentru era digitală". Echipa, formată din patru tineri (Răzvan Pistolea, Sergiu Eftimie, Andrei Mocanu 
și Adnan Temur), s-a prezentat cu  Digital Dryads, un proiect care folosește imagini surprinse din 
satelit cu ajutorul programului european Copernicus EU pentru a monitoriza pădurile și pentru a 
combate defrișările ilegale. 

 

Alăturați-vă Zilelor Europene ale Datelor Deschise 

IMM-urile interesate de dezvoltarea de aplicații şi vizualizarea datelor sunt invitați să participe la 
Zilele UE ale datelor deschise:  

EU DataViz 2021  din 23-24 noiembrie 2021 
EU Datathon  din 25 noiembrie 2021 

Facilitatea de înregistrare este acum deschisă, rezervați-vă locul online!  

Pentru mai multe detalii: EU Open Data Days website  

Sursa: ec.europa.eu 
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WOMEN TechEU, INIȚIATIVĂ ADRESATĂ COMPANIILOR DEEP-TECH 
NOU-ÎNFIINȚATE CONDUSE DE FEMEI 

 
Women TechEU, o inițiativă a Uniunii Europene care sprijină companiile deep-tech nou-înființate 
conduse de femei. 
 
Schema oferă sprijin financiar start-up-urilor conduse de femei prin granturi în valoare de 75.000 
euro, precum și îndrumare și mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul programului CEI 
privind rolul de lider al femeilor. 
 
Sprijinul oferit în etapa inițială, formatoare a companiilor, este cu scopul de a crește numărul de 
femei care își înființează propriile companii. 
 
Vor fi finanțate până la 50 de start-up-uri, iar termenul limită pentru transmiterea propunerilor 
este 10 noiembrie 2021. 
Pentru mai multe detalii: Women TechEU (europa.eu) 

Sursa: ec.europa.eu 

 

ORDONANȚA ANTI-PLASTIC A FOST ADOPTATĂ  
DE GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
Luni, 25 august 2021, s-a publicat în Monitorul 
Oficial, Ordonanța de Guvern 6/2021, privind 
reducerea impactului anumitor produse din 
plastic asupra mediului, care prevede, printre 
altele, interzicerea comercializării în România a 
anumitor produse din plastic.  
Ordonanța de Guvern 6/2021 transpunde astfel în 
legislaţia naţională Directiva (UE) 2019/904 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 
2019 privind reducerea impactului anumitor 

produse din plastic asupra mediului. 
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Odată cu intrarea în vigoare a ordonanței, se interzice introducerea pe piață a următoarelor produse 
din plastic de unică folosință și a următoarelor produse fabricate din materiale plastice oxodeg-
radabile: 

 bețișoare pentru urechi 
 tacâmuri - furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești 
 farfurii 
 paie pentru băuturi 
 agitatoare pentru băuturi 
 bețe care se atașează baloanelor sau care sprijină baloane, cu excepția baloanelor de uz 
industrial sau pentru alte utilizări și aplicații profesionale, care nu sunt distribuite consumato-
rilor, inclusiv mecanismele acestor bețe 
 recipiente pentru alimente, fabricate din polistiren expandat, cum ar fi cutiile cu sau fără 
capac, utilizate pentru a conține produse alimentare care: (a) sunt destinate consumului ime-
diat, fie pe loc, fie la pachet; (b) sunt de regulă consumate din recipient; (c) sunt gata de 
consum fără a necesita o pregătire suplimentară precum gătirea, fierberea sau încălzirea, inclu-
siv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast food sau alte meniuri gata 
pentru consum imediat, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor și 
foliilor din material flexibil care conțin produsele alimentare 
 recipiente pentru băuturi fabricate din polistiren expandat, inclusiv dopurile și capacele 
acestora 
 pahare pentru băuturi fabricate din polistiren expandat, inclusiv capacele acestora. 

Fac excepție următoarele produse din plastic care sunt folosite în domeniul medical: bețișoarele de 
urechi, agitatoarele pentru băuturi, paiele din plastic de unică folosință; bețișoarele din plastic de 
unică folosință utilizate de un prestator de servicii medico-legale sau în scopuri științifice (diagnostic, 
educațional sau în cercetare). 

Reducere progresivă a cantităților pentru pahare și cutii de plastic 
Potrivit ordonanței de guvern, pentru anumite produse din plastic de unică folosință operatorii eco-
nomici care le introduc pe piața națională sunt obligați să reducă progresiv cantitățile astfel, raportat 
la anul 2022: 

 
Lista produselor vizate de reducerea cantității de plastic: 

 Pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora 
 Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără 

capac, utilizate pentru a conține produse alimentare care: a) 
sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet; b) 
sunt de regulă consumate din recipient; c) sunt gata de con-
sum fără a necesita o pregătire suplimentară precum gătirea, 
fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente 
utilizate pentru meniuri de tip fast food sau alte meniuri gata 
pentru consum imediat, cu excepția recipientelor pentru bău-
turi, a farfuriilor, a pachetelor și foliilor din material flexibil 
care conțin produsele alimentare. 
 

De asemenea, din data de 3 iulie 2024, produsele din plastic de unică folosință ale căror dopuri și 
capace sunt din plastic vor mai putea fi introduse pe piață numai dacă dopurile și capacele rămân 
atașate de recipiente în timpul etapei de utilizare preconizată a produselor. 
 

2022
5% pentru anul 

2023

10% pentru 

anul 2024

15% 
pentru 

anul 

2025

20% pentru 

anul 2026
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Aceste produse sunt recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la trei litri, și anume recip-
ientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile și capacele 
acestora și ambalajele de băuturi compozite inclusiv dopurile și capacele acestora. 
Nu vor intra în această categorie recipientele din sticlă sau metal cu dopuri și capace din plastic sau 
recipientele pentru băuturi destinate și utilizate pentru alimentele destinate unor scopuri medicale 
speciale. 
  
Textul integral al Ordonanței nr. 6/2021, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 30 august 
2021. Dată intrare în vigoare - 02 septembrie 2021: 
 https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial--PI--828--2021.html 
Textul integral al Directivei UE: 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L0904  

 
 

Consultări publice europene 
 

TRANSPORTUL DURABIL – UN NOU CADRU PENTRU MOBILITATEA URBANĂ 

 

Scopul consultărilor avute în vedere este de a obține informații și feedback de la cele mai 
relevante părți interesate și de la publicul larg cu privire la principalele direcții ale cadrului 
planificat pentru mobilitatea urbană al UE. 
Mai precis, consultarea ar trebui să ofere feedback cu privire la modul în care zonele urbane 
din UE pot: 

• să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi 
și la îndeplinirea altor obiective ale Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă și in-
teligentă, inclusiv la realizarea obiectivului ca 100 de orașe europene să devină neutre 
din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2030; 

• să îmbunătățească calitatea vieții populației urbane din UE prin abordarea 
provocărilor legate de mobilitatea urbană, cum ar fi poluarea aerului, congestionarea 
traficului, zgomotul, accesibilitatea, siguranța rutieră, promovând în același timp ac-
tivitatea fizică; 
• să sporească sprijinul acordat celor mai sustenabile moduri de transport (în special 
transportul public și mobilitatea activă) și utilizarea acestora, precum și logistica ur-
bană cu emisii zero. 

Grup țintă: Principalele părți interesate identificate includ orașele și rețelele acestora, părțile 
interesate care activează în domeniul mobilității urbane și al siguranței rutiere, admin-
istrațiile naționale și locale, precum și cetățenii care trăiesc în orașe. 
Consultarea este deschisă până la: 23 septembrie 2021 

Chestionarul on-line poate fi completat accesând: https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12916-Sustainable-transport-new-urban-mobility-
framework/public-consultation_ro  
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REVIZUIREA LEGISLAȚIEI UE PRIVIND CLASIFICAREA PERICOLELOR, ETICHETAREA ȘI 
AMBALAREA SUBSTANȚELOR CHIMICE 

 

Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru revizuirea Regulamentului privind clasifi-
carea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice (Regulamentul CLP). 
Această revizuire este una din cele 85 de acțiuni planificate în Strategia pentru produse chimice, 
adoptată de Comisie în octombrie 2020 ca prim pas către ambiția de poluare zero. 
Cetățenii și organizațiile sunt invitate să își împărtășească opiniile până la 15 noiembrie 2021. 
 
Regulamentul CLP este legislația de bază utilizată în UE pentru identificarea și comunicarea propri-
etăților periculoase ale substanțelor chimice. Acesta stabilește modul de clasificare a substanțelor 
chimice periculoase (de exemplu, ca fiind cancerigene sau periculoase pentru mediul acvatic) și 
modul de comunicare a acestor pericole între lanțurile de aprovizionare și consumatorii și lucrătorii. 
Pentru această revizuire, Comisia va examina, printre altele, diferite măsuri și opțiuni pentru a intro-
duce noi clase de pericol (cum ar fi perturbarea endocrină, precum și persistența, bioacumularea și 
toxicitatea) și criteriile de clasificare corespunzătoare. 
 
Fiind unul dintre obiectivele Pactului verde european și al Strategiei pentru produse chimice, această 
revizuire va contribui la atingerea unui nivel legitim mai ridicat de protecție a cetățenilor și a medi-
ului împotriva substanțelor chimice periculoase. Este, de asemenea, o oportunitate de a încuraja 
înlocuirea substanțelor chimice periculoase cu substanțe chimice mai sigure și de a promova indus-
tria UE ca un lider mondial în producția și utilizarea de produse chimice sigure și durabile. 
În prezent, Comisia efectuează o evaluare a impactului pentru a decide cea mai adecvată cale de 
urmat și a lansat consultarea publică. 
 
Consultarea urmărește să adune punctele de vedere ale cetățenilor, instituțiilor și organizațiilor din 
sectoarele public și privat cu privire la modul de a revizui cel mai bine Regulamentul CLP, luând în 
considerare progresul științific și tehnic. 
Consultarea este deschisă până la: 15 noiembrie 2021 
 
Chestionarul on-line constă din două secțiuni - una cu întrebări mai generale și cealaltă cu mai 
multe întrebări de specialitate: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initi-
atives/12975-Revizuirea-legislatiei-UE-privind-clasificarea-pericolelor-etichetarea-si-ambalarea-
substantelor-chimice/public-consultation_ro   
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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. 

 
 

EXPOCOOK2021 
28 - 30 Septembrie 2021, Palermo, Italia 

 
 

Târgul este dedicat sectorului Ho.Re.Ca. în sensul său mai larg, referitor la alimente și băuturi 
de înaltă calitate, echipamente profesionale, hoteluri, turism și zone conexe.  
Sectoare de interes: 
 
 Alimente și băuturi: tradiționale, organice; 
 Turism alimentar și vitivinicol; 
 Produse și componente pentru sectorul 

Ho.Re.Ca.; 
 Echipamente profesionale pentru baruri și 

restaurante, pizzerii, pub-uri și fabrici de 
bere, patiserii, brutării și magazine de gas-
tronomie, hoteluri etc. 

 Servicii pentru hoteluri și facilități de 
cazare; 

 Inginerie și arhitectură, design și artă; 
 Soluții de ambalare si automatizare; 

 Mobilier și design de interior și exterior; 
 TIC, software de gestionare a numerarului 

și software de gestionare a hotelurilor; 
 Marketing, comunicare și consultanță; 
 Veselă (tacâmuri, fețe de masă, argintărie, 

porțelan, farfurii, pahare, accesorii) pentru 
un „mise en place” perfect; 

 Îmbrăcăminte de lucru: modă pentru 
bucătari, personal de restaurant și hotel 
etc.; 

 Managementul apei și deșeurilor pentru 
sectorul Ho.Re.Ca. 
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Participarea la ExpoCook Online va oferi companiilor participante posibilitatea de a-și crește 
vizibilitatea, vânzările, de a găsi noi parteneri: revânzători, furnizori, distribuitori, investitori. 
Evenimentul va include prezentări comerciale dedicate, spectacole de gătit de calitate, cu 
prezența tinerilor bucătari, dar și a celor cu „stele Michelin”. 
 

• Alăturați-vă Expocook 3D Târg virtual, obțineți standul virtual pentru a prezenta într-
un mod interactiv produsele și serviciile dvs. și participați la toate evenimentele digitale. 
Urmăriți  DEMO: https://expocook.collectivibe.com/ 
• Alăturați-vă Expocook în persoană, la Palermo, prezentați-vă produsele / serviciile, 
întâlniți potențiali parteneri online sau la fața locului, participați sau organizați ateliere de 
lucru live. 
• Participați la evenimentul de matchmaking B2B, online sau pe site! 
Acest eveniment de matchmaking reunește companii (cumpărători, precum și furnizori) 
dintr-un număr mare de țări europene. Aceasta este o oportunitate unică de a genera noi 
contacte și contracte de afaceri. 
Întâlnirile B2B online vor avea loc prin intermediul platformei B2Match cu o mulțime de 
caracteristici noi, integrate în Târgul 3D. Înregistrarea este gratuită şi se poate face online 
pe: https://expocook2021.b2match.io/ 
Data limită pentru înscrieri: 28 septembrie 2021 

 
GREEN DAYS 2021 

12-15 octombrie 2021 

 
În perioada 12-15 octombrie 2021, se desfășoară POLLUTEC unul dintre cele mai importante 
evenimente expoziționale de echipamente, tehnologii și servicii pentru mediu și energie, 
organizat anul acesta atât on-site cât și on-line. 
 

POLLUTEC este, de asemenea, o platformă pentru soluții ecologice pentru industrie, orașe 
și comunități, precum și o rampă de lansare pentru inovații și dezvoltare internațională. 
În cadrul POLLUTEC, sub umbrela Enterprise Europe Network, se va organiza evenimen-
tul B2B “GREEN DAYS”, care constă în mai multe activități integrate: eveniment de 
parteneriat internațional în baza unor întâlniri prestabilite, conferințe privind finanțarea eu-
ropeană, reuniuni inter-clustere, reuniuni ale experților și activități de creare de rețele pentru 
mediu, energie și economie circulară. 
 

Domeniile de interes ale B2B “GREEN DAYS”sunt:  
 Gestionarea deșeurilor; 
 Managementul apei;  

 Eficiența energetică și energetică;  
 Situri și soluri poluate;  
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 Orașe durabile;  
 Calitatea aerului, mirosuri, zgomot;  
 Instrumentație, Metrologie, Analiză;  

 Managementul și prevenirea riscurilor;  
 Biodiversitate și habitate naturale. 

Înregistrarea se poate face pe link: https://green-days-pollutec-2021.b2match.io/ 
Termen limită pentru înscrieri: 20 septembrie 2021. 
 
 

CREATIVE INDUSTRY ZONE 2021 
25 - 26 Octombrie 2021, Szczecin, Polonia 

 
 
Creative Industry Zone 2021 este un eveniment de matchmaking care unește designeri, 
companii de tehnologie, întreprinderi tradiționale, clustere, instituții de cercetare și dezvol-
tare și alte entități care reprezintă sau sunt implicate în industriile creative. 
 

Înafară de întâlnirile de afaceri bilaterale virtuale, care oferă posibilitatea de a genera noi 
contacte de afaceri și de a stimula inovația, evenimentul va acoperi teme diverse inclusiv 
drepturi de proprietate intelectuală, oportunități de finanțare și aspecte tehnice ale 
cooperării dintre proiectanți și producători industriali. 
 

Sectoare de interes 
 Publicitate și marketing; 
 Arhitectură și meșteșuguri; 
 Design: produse, grafică și modă; 
 Film, TV, video, radio și fotografie; 
 TIC, software, aplicații mobile și jocuri 

pe computer; 

 Edituri; 
 Muzee, galerii și biblioteci; 
 Muzică, spectacole și arte vizuale; 
 Design durabil și economie circular; 
 Soluții digitale. 

Cum puteți beneficia de acest eveniment? 
 Publică și prezintă produsele, proiectele, serviciile sau nevoile afacerii tale 
 Câștigă cunoștințe prin prezentări cheie interesante 
 Inițiați și aranjați întâlniri 1: 1 programate 
 Întâlnește noi potențiali clienți într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor și 

timpului 
 Fii cu un pas înaintea concurenților tăi, prin prezență și vizibilitate la eveniment. 
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De asemenea, puteți afla mai multe despre Programul Europa Creativă, care va fi prezentat 
în timpul sesiunilor tematice. 
Înregistrarea este gratuită şi se poate face online pe: https://ciz2021.b2match.io/ 
Data limită pentru înscrieri: 25 octombrie 2021 
 
 
 

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  

 
BOBG20210528001 
Producător bulgar de pâine artizanală, alimente pe bază de cereale și diferite tipuri de făină 
este interesat de distribuitori și de încheierea unor acorduri de fabricație cu parteneri din 
România. Compania operează pe piață din 2017 și oferă următoarele produse precum:  21 
de sortimente de pâine cu maia; 10-12 sortimente de chifle pentru burgeri din făină specială 
produsă din cânepă, ciulin de lapte, caise, chimen negru etc.; mai multe sortimente de 
ecleruri; făină integrală măcinată la moara cu pietre (ambalaje de 1 kg și 25 kg).  
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8262a61a-ab9c-403d-8bd7-
8db88e3d62ee  
 
BRDE20201027001 
O companie germană de construcții caută parteneri pentru construirea de grajduri de pui 
și porci în Germania și Europa de Est. IMM-ul german caută companii de construcții din 
Polonia și România specializate în zidărie și lucrări de beton interesate să lucreze ca 
subcontractant în timpul construirii grajdurilor în diferite locații germane. 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45152de6-ea83-4465-b064-
f033bf55382d 
 
BRNL20210701001 
O companie olandeză de modă cu o colecție nou dezvoltată pentru femei caută un partener 
de producție, care poate produce loturi mici. Compania olandeză este în creștere și dorește 
să colaboreze cu parteneri de producție adecvați cu sediul în Letonia, Lituania, Polonia, 
România și Bulgaria. Se poate prevedea un acord de fabricație. 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6384f0fe-da34-44e3-b087-
29225e4fe3a5  
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BRFR20210622001 
Companie din Franța, specializată în echipamente încălzit şi gătit în aer liber - brasiere caută 
un parteneri producători din Polonia, Ucraina, Slovacia, Slovenia sau România. Aceste 
produse au două funcții, încălzire în aer liber și grătar pentru gătit pe o placă rotundă din 
oțel inoxidabil în partea de sus. 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c638a8d-1015-43bc-b84d-
5cb98a94fadf  
 
BRDE20210428001 
Compania germană caută parteneri de cooperare în Republica Cehă, Slovacia, România, 
Bulgaria, Croația și Moldova pentru un acord de fabricație și zone de asamblare pentru 
instrumente de scris din lemn, folosite ca şi materiale de promovare. 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cbdc804-8203-4bef-97a2-
2e8ba6e993a3  
 
BOAM20210630001 
O companie armeană producătoare de textile caută parteneri distribuitori de produse textile 
și îmbrăcăminte, în vederea vânzării produselor sale în baza unui acord de servicii de 
distribuție; agenți dispuși să reprezinte produsele companiei pe piețele externe în temeiul 
unui acord de agenție comercială. Firma este interesată să încheie și un acord de fabricație 
cu diferite companii interesate să comande produse textile sub design și marcă proprie, 
precum și cu designeri interesați să comande companiei armene producerea propriilor 
creații de piese de vestimentație exclusiviste. 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea680cc9-3eaf-46b1-8de0-
02b67c9be796  
 
BOBG20210720001 
Compania din Bulgaria care produce și comercializează produse apicole, precum: miere, 
lăptișor de matcă, ceară de albine, polen, propolis, este interesată să colaboreze cu parteneri 
din România dispuși să vândă, să promoveze și să distribuie produsele sale, în baza unui 
acord de servicii de distribuție. 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/90604daf-fd03-4221-9028-
b171cbfe60e9 
 
BRJP20210831001 
Societatea comercială japoneză ar dori să colaboreze cu o societate din UE care furnizează 
produse chimice și compuși pentru fabricarea electrozilor și a altor aplicații din sectorul 
electronicii. Aceștia doresc să reprezinte acest partener al UE pe piața japoneză sub forma 
unei agenții comerciale sau a unui acord de servicii de distribuție. Ei caută un partener care 
poate furniza atât substanțe chimice de înaltă calitate, cât și compuși, precum: compuși 
nitro; brom și compuşi care conţin brom; dioxid de siliciu; silicon; siloxani; rășină sintetică; 
intermediari pentru coloranți și pigmenți, precum și pentru substanțele chimice și compușii 
utilizați la fabricarea acestora  
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cec28b4a-b9fe-494b-80a8-
06c79f98095a  
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BOHR20201012001 
O companie croată angajată în producția de mașini agricole dezvoltă o mașină de cultivat 
universală, unică, ce poate fi utilizată pentru terenuri agricole de până la patru hectare. 
Prototipul produsului este disponibil pentru demonstrație, iar produsul finit se așteaptă să 
fie introdus pe piață în 2021. Compania caută distribuitori și agenți comerciali în Bulgaria, 
Polonia și România. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/56aed6b4-
3d5f-4487-83e9-89ef8fdb51ac  
 
BOPL20210531001 
Companie din Polonia, specializată în construcții metalice la rece (profiluri pentru 
acoperișuri, fațade) din oțel și aluminiu, dar şi în servicii de vopsire cu pulbere, sudare și 
nituire a elementelor constructive, caută, parteneri din țări europene, dar și din Turcia, 
Georgia și Armenia pentru încheierea unor contracte de fabricație, externalizare și 
distribuție. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/18cc6442-467a-
4bfd-99db-5f14a487119f 
 
 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE  
 

TOES20210823001 
Un centru de cercetare spaniol cu o experiență pe termen lung în dezvoltarea 
nanopurtătoarelor bazate pe nanoparticule metalice sprijinite pe diferite matrice 
anorganice și aplicarea acestora în straturi de acoperire ar dori să se alăture consorțiilor 
pentru a participa la propuneri pentru tema „Nanocoating antimicrobiene, antivirale și 
antifungice” (RIA) HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-02 sau la alte colaborări de cercetare 
în cadrul unui acord de parteneriat în domeniul cercetării.  
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8360075f-a890-46e3-9c00-
301fac0bb618  
 
TORU20210804002 
Institutul rusesc de tehnologie pentru producerea micro-îngrășămintelor bazate pe o 
matrice polimer biodegradabilă, utilizată ca purtător de oligoelemente și/sau îngrășăminte 
minerale eliberate în sol, caută parteneri străini pentru a încheia un acord comercial cu 
asistență tehnică. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/74ca257d-
e628-42be-9a50-b07e52b4155c  
 
TRCL20210803001 
Compania din Chile, din domeniul energiei caută parteneri furnizori de încărcatoare 
inductive/ wireless pentru mașinile electrice. Compania dorește să stabilească un acord 
comercial cu asistență tehnică sau o cooperare în domeniul cercetării. 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d12c05e-3e48-463e-9df7-
253dd6d6bd36  
 
TOES20210730001 
Cercetătorii de la o universitate spaniolă au dezvoltat un ciment prefabricat rezistent la foc, 
cu 70% mai uşor, datorită încorporării unor reziduuri polimerice reciclate. Grupul de 
cercetători este interesat de cooperarea internațională în temeiul acordului de licență și/sau 



Page 16 of 16 

 

al acordului de fabricație. Partenerii doriti ar putea fi întreprinderile de orice dimensiune din 
sectorul construcțiilor sau din sectoarele conexe, industria prefabricată fiind cea mai 
potrivită. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f275304-b74a-47ae-
a305-a2bca2f8781b  
 
TRUA20210622001 
O companie ucraineană din domeniul activităților agro-alimentare și alimentare caută 
tehnologie pentru diagnosticarea expresă a prezenței pesticidelor în fructe și legume, în 
temeiul unui acord de cooperare tehnică sau de licență. 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/117dc276-82e1-41e7-9020-
02de31983c3b  
 
TRNL20210804001 
Spital olandez caută o tehnologie inovatoare pentru recuperarea fiabilă și economică a 
energiei generate și a reducerii termice a suprafețelor. Spitalul a investit deja în panouri 
solare (panouri fotovoltaice) în zone, cum ar fi acoperișurile, pentru a genera energie prin 
utilizarea luminii solare ca sursă de energie. În prezent, spitalul caută, idei și/sau soluții de a 
genera energie din alte zone de suprafață (ex. utilizarea celulelor solare transparente sau 
utilizarea tehnologiilor inovatoare actuale pentru a converti ferestrele în panouri solare), în 
combinație cu reducerea căldurii din zonele respective.  
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f00b2ff-fcdd-41c7-a287-
02a5f9e61601 
 
TRUK20210420001 
Dezvoltatorul din Marea Britanie al unui branţ ortopedic patentat, anti-presiune pentru 
rănile diabetice, caută o clinică privată de podologie, pentru a efectua o evaluare a 
produsului în rândul pacienților diabetici, în temeiul unui acord de cooperare în domeniul 
cercetării finanțat integral.  
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae8b4b4d-6870-4637-86c4-
02e25acaec2a 
 
 
 
 
Comisia Europeană și persoanele care acționează în numele Comisiei Europene nu sunt 
responsabile pentru modul în care poate fi utilizată informația conținută în acest E-buletin.  

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