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Centrul Enterprise Europe Network – ADR Nord-Est  
Enterprise Europe Network este inițiativa Uniunii Europene, 

fiind cea mai mare rețea care sprijină întreprinderile să 

inoveze și să își dezvolte activitatea pe alte piețe, prin servicii 

specializate din cadrul a peste 600 de centre, cu expertiză 

specifică, situate în fiecare regiune a Uniunii Europene si nu 

numai. Toate serviciile sunt gratuite și pot lua forma unor 

servicii personalizate. Detalii aici. 

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 nouă parteneri cu orientare către servicii de 

sprijin a afacerilor, inovare / cercetare-dezvoltare și digitalizare si sustenabilitate.  

 

Membrii Consorțiului ERBSN sunt: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța 

– Coordonator, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, Tehnopolis Iași – Parc Științific și 

Tehnologic, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Agenția pentru Dezvoltare Regionala 

Sud-Est, Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA - Sucursala Galați, Camera de Comert si 

Industrie Suceava, Arhipelago Interactive SRL, 10Ability.EU SRL (www.enterprise-europe-erbsn.ro).     

 

Misiunea Centrelor Enterprise Europe Network este de a oferi sprijin firmelor locale să își 

internaționalizeze afacerile, prin servicii de consultanță pentru comerț exterior, identificarea 

de noi piețe de desfacere a produselor / serviciilor, inițierea de noi contacte cu potențiali 

parteneri sau identificarea de finanțatori pentru noi idei de afaceri / inovații. 

Centrul EEN găzduit de ADR Nord-Est oferă, în mod gratuit, următoarele servicii: 

 

1. Internaționalizare  

Enterprise Europe Network oferă sprijin companiilor interesate să acceseze noi piețe internaționale 

și să identifice noi oportunități de afaceri, prin servicii personalizate de consultanță pentru 

identificare de parteneri de afaceri, oferirea de informații privind identificarea piețelor aflate în 

creștere, condiții locale de afaceri, norme și taxe necesare pentru a intra pe o anume piață.  

Companiile interesate pot participa, de asemenea, la evenimente de brokeraj sau misiuni economice 

organizate periodic la nivelul Rețelei, in diverse domenii de activitate.  

2. Suport în cadrul Pieței Unice 

Centrele Enterprise Europe Network oferă informații privind legislația și politicile europene relevante 

pentru diferite categorii de societăți comerciale sau sectoare economice de activitate, condițiile 

specifice de comercializare a produselor/serviciilor sau condițiile de participare la licitații publice 

internaționale.  

3. Inovare și Transfer Tehnologic  

Enterprise Europe Network oferă servicii de intermediere între cererea si oferta de tehnologie 

publicata in baza de date centralizata a Rețelei. Experții EEN pot realiza o evaluare a nevoilor 

tehnologice ale clientului și ulterior, selecta ofertele/cererile de oferte identificate, pentru a 

determina caracteristicile și avantajele, în fiecare caz. 

4. Acces la finanțare 

Experții din cadrul Centrelor Enterprise Europe Network oferă servicii de tip help-desk, care includ 

oferirea de informații despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, 

sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare. 
 

5. Digitalizare   

Consilierii Rețelei oferă servicii care vizează creșterea gradului de conștientizare în rândul IMM-urilor, 

cu privire la provocările și oportunitățile tehnologiilor digitale, pentru a-și îmbunătăți modelele de 

http://een.ec.europa.eu/
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/


 

afaceri, ajutându-le să-și adapteze procesele, să folosească tehnologii digitale și să dezvolte noi 

produse și servicii folosind mijloace digitale. 
 

6. Sustenabilitate și reziliență  

Experții Enterprise Europe Network vor sprijini IMM-urile să identifice și să soluționeze anumite 

aspecte legate de mediu și schimbări climatice și să dezvolte modele de afaceri sustenabile, din punct 

de vedere ecologic și social, pentru a deveni mai reziliente și pentru a depăși provocările cauzate de 

pandemia COVID-19 si perturbarea lanțurilor de aprovizionare la nivel global. 

Contactați filiala locală Enterprise Europe Network pentru oricare dintre serviciile descrise mai 

sus. 
 
 

Informatii europene 
 

Ghidul pe apelul de digitalizare a IMM-urilor va fi publicat pe 15 

decembrie 2022. Depunerea de proiecte începe anul viitor 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat, in data de 7 decembrie 2022, calendarul 

aferent apelului de proiecte pentru granturile de până la 100.000 de euro pentru digitalizarea IMM-

urilor, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Conform acestuia, ghidul va fi publicat pe 15 decembrie 2022, iar depunerea de proiecte se va putea 

face în perioada 1 februarie - 30 martie 2023. Calendarul complet este: 

• Publicare ghid: 15 decembrie 2022; 

• Depunere proiecte: 1 februarie 2023 – 30 martie 2023; 

• Evaluare proiecte: 1 aprilie 2023 – 31 mai 2023; 

• Etapa I de semnare a contractelor: 30 iunie 2023; 

• Etapa II de semnare a contractelor: 31 august 2023. 

Reamintim faptul că apelul este destinat IMM-urilor cu sediul social în România și beneficiază de o 

alocare de 347,5 milioane Euro. 

Apelul este unul competitiv și va sprijini următoarele tipuri de acțiuni: 

• achiziții de hardware TIC; 

• achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, 

integrate cu soluții digitale; 

• dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare 

software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation; 

• achiziții de tehnologii blockchain; 

• achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual 

reality; 

• achiziționare website de prezentare; 

• achiziția de servicii de tip cloud și IoT; 

• instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC; 

• consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc. 

Varianta in consultare publica poate fi consultata accesand linkul acesta. 

 

Sursa: MIPE&Fonduri Structurale 

 

http://een-romania.ro/contact/
https://mfe.gov.ro/pnrr-ghidul-specific-pentru-instrument-de-grant-de-pana-la-100-000-euro-pe-intreprindere-pentru-adoptarea-tehnologiilor-digitale-in-consultare-publica/


 

PNRR: A fost lansat apelul pentru asigurarea eficienței energetice în 

sectorul industrial 
 

Ministerul Energiei a lansat in data de 14 decembrie 2022, apelul competitiv - Sprijinirea investiţiilor 

în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici 

în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial, Măsura de investiții I5, Componenta 

C6 Energie, Planul Național de Redresare și Reziliență. 

 

Solicitanți eligibili sunt operatorii economici - microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și 

întreprinderi mari și entități cu personalitate juridică înregistrate în România și care activează în 

conformitate cu legislația națională în domeniu, pe teritoriul României, respectând condiția 

înregistrării la ONRC. 

 

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 80.600.000 euro, compus din 

bugetul aprobat pentru măsura de investiții 5 în valoare de 62.000.000 euro și suma suplimentară 

aferentă supra-contractării, în procent de 30%, conform Ordonanței de urgență nr. 124/ 2021, fonduri 

europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență – Componenta C.6 Energie. 

 

Intensitatea ajutorului de stat este de 30% din costurile eligibile. Aceasta poate fi majorată cu 20% în 

cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici și cu 10% în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor 

mijlocii conform art. 38 alin. (5) din Regulamentul UE 651/2014. 

 

Active ce pot fi luate în considerare la stabilirea costurilor eligibile finanțabile: 

• Instalații/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obținerii de 

economii de energie primară, pe baza auditului și bilanțului energetic 11 (de exemplu: 

motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalații/echipamente/sisteme de 

ventilație, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, pompe de 

căldură, convertoare de frecvență, baterii de condensatoare, sisteme integrate de 

management al consumului de energie și altele);  

• Construcții aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficiență energetică 

(dar numai în scopul funcționării corecte a echipamentelor/instalațiilor).Termenul limită de 

depunere a proiectelor este 15.02.2022, ora 17.00. Atât formularul cererii de finanțare, cât și 

anexele acesteia, sunt încărcate în platforma electronică dedicată PNRR. 

Documentele aferente pot fi descarcate accesand acest link. 

 

Sursa: MIPE&Fonduri Structurale 

 

Comisia Europeana a adoptat programul de lucru pentru 2023 pe 

componenta aferentă Consiliului European pentru Inovare din cadrul 

Orizont Europa 
 

Comisia Europeană a adoptat miercuri, 7 decembrie 2022, programul de lucru al Consiliului 

European pentru Inovare pentru 2023, parte din Orizont Europa. Acesta deschide oportunități de 

finanțare în valoare de peste 1,6 miliarde de euro în 2023 pentru oamenii de știință și inovatorii 

care doresc să extindă tehnologiile revoluționare și să creeze noi piețe. 

https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-investitiilor-in-modernizare-monitorizarea-si-eficientizarea-consumului-de-energie-la-nivelul-operatorilor-economici-in-vederea-asigurarii-efic-3/


 

Programul include următoarele noutăți: 

• Un set de opt provocări pentru societăți nou-

înființate și IMM-URI, pentru ca acestea să devină 

lideri pe plan mondial în domenii strategice ale 

tehnologiei, cu un buget pentru granturi și 

investiții de 525 de milioane de euro. 

• nouă schemă pentru intensificarea fluxului de 

talente inovatoare în societățile nou-înființate din domeniul tehnologiei profunde, prin 

intermediul stagiilor de practică pentru cercetătorii cu cel mai mare potențial. 

• Mai mult sprijin pentru femeile inovatoare, construindu-se o punte între Acceleratorul CEI 

și societățile sprijinite de inițiativa Women TechEU. 

• Sprijin pentru testarea inovărilor CEI în rândul achizitorilor publici și privați.  

• Dezvoltarea de noi colaborări cu Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), prin 

deschiderea de servicii de accelerare a dezvoltării de întreprinderi și lansarea unui premiu 

comun CEI-EIT dedicat femeilor inovatoare. 

Finanțare și sprijin în 2023 

 

• EIC Pathfinder (343 de milioane de euro) pentru echipe de cercetare multidisciplinare care 

să întreprindă cercetări vizionare cu potențial de a conduce la descoperiri tehnologice.  

Echipele de cercetare pot solicita granturi în valoare de până la 3 sau 4 milioane de euro. Apelurile 

se vor deschide pe 7 decembrie (Pathfinder Open) și pe 20 iunie (Pathfinder Challenges).  

Cea mai mare parte a finanțării este acordată prin cereri deschise, fără priorități tematice 

predefinite, iar 163,5 milioane de euro sunt alocate pentru a aborda cinci provocări: răcire curată 

și eficientă, digitalizarea construcțiilor, nutriție de precizie, electronică responsabilă, energie solară 

în spațiu. 

 

• EIC Transition (128,3 milioane EUR) pentru a transforma rezultatele cercetării în 

oportunități de inovare. 

Apelul se axează pe rezultatele generate de proiectele din cadrul instrumentului Pathfinder al CEI 

și pe proiectele „Proof of Concept" ale Consiliului European pentru Cercetare, pentru a aduce la 

maturitate tehnologiile și a crea argumente economice pentru aplicații specifice. Se poate aplica 

oricând (cut-off dates: 12 aprilie, 27 septembrie). 

60,5 milioane de euro sunt alocate pentru a aborda trei provocări de tranziție: micro-nano-

dispozitive biologice, inteligența mediului, piepteni de frecvență optică la scară de cipuri. 

 

• EIC Accelerator (1,13 miliarde de euro) pentru start-up-uri și IMM-uri pentru dezvoltarea 

și extinderea inovațiilor cu impact ridicat, cu potențial de a crea noi piețe sau de a le 

perturba pe cele existente. 

Subvenții sub 2,5 milioane de euro, investiții în capitaluri proprii de la 0,5 până la 15 milioane de 

euro. Se poate aplica oricând (cut-off dates: 11 ianuarie 2023 (doar Accelerator Open), 22 martie 

2023, 7 iunie 2023, 4 octombrie 2023). 

525 de milioane de euro alocate pentru tehnologii de ultimă generație în domenii strategice pentru 

Europa, printre care: biomarkeri pentru cancer, decontaminare pentru gestionarea pandemiilor, 

stocare de energie, New European Bauhaus, componente cuantice sau semiconductoare, 

agricultură rezistentă, tehnologii și servicii spațiale. 

Pentru a descărca programul EIC, accesati acest link. 

https://eic.ec.europa.eu/eic-2023-work-programme_en


 

 

 

 

Consultări publice europene 
 

Consultarea publică: Revizuirea normelor UE privind materialele care 

intră în contact cu alimentele 
 

Politica UE în materie de siguranță alimentară include norme privind materialele care intră în contact 

cu alimentele (ex. ambalaje alimentare, unelte de bucătărie, veselă și tacâmuri, echipamente de 

prelucrare a alimentelor). 

 

Materialele care intră în contact cu produsele alimentare (denumite în continuare „MCA-uri”) includ 

toate obiectele care intră în contact cu produsele alimentare în timpul producerii, prelucrării, 

depozitării, transportului, preparării și servirii lor, înainte de a fi, în final, consumate. Printre exemple 

se numără ambalajele alimentare, articolele de bucătărie și vesela, cum ar fi cești, boluri și tacâmuri, 

precum și aparate cum ar fi mixere pentru alimente sau mașini de cafea.  

 

În această categorie sunt incluse și articole utilizate în producerea, prepararea, depozitarea și 

distribuția produselor alimentare la nivel profesional, cum ar fi benzi transportoare și rezervoare. 

 

Niciun material nu este complet inert, iar substanțele chimice, cum ar fi cele utilizate în producerea 

materialului care intră în contact cu produsele alimentare, pot fi prezente în obiectul final și se pot 

transfera în produsele alimentare, ceea ce ar putea duce la expunerea persoanelor care consumă 

produsele alimentare respective. 

 

Consultarea publică își propune să colecteze opiniile cetățenilor și ale părților interesate pentru a 

sprijini impactul revizuirii din punct de vedere legislativ a normelor UE privind FCM.  

 

Chestionarul include două seturi de întrebări: Secțiunea „Cetățeni”- intrebări adresate tuturor 

cetățenilor, în calitate de consumatori de alimente împachetate în ambalaje alimentare și de 

utilizatori de articole de bucătărie și de masă, cum ar fi farfurii, tacâmuri, căni și pahare, tigăi și cratițe, 

recipiente de depozitare, folii de ambalaj din aluminiu și folii extensibile, precum și aparate, cum ar 

fi frigidere și alte articole care sunt susceptibile să intre în contact cu produsele alimentare (de 

exemplu, șervețelele) și Secțiunea „Părți interesate”: intrebări adresate întreprinderilor, 

reprezentanților întreprinderilor, organizațiilor de consumatori, instituțiilor științifice și celor implicați 

în respectarea și aplicarea legislației privind materialele care intră în contact cu alimentele.  

 

Grupul-țintă include producători, importatori, distribuitori și alte întreprinderi, inclusiv IMM-uri, 

asociații ale consumatorilor și ale industriei, organisme de evaluare a conformității, organizații 

neguvernamentale, precum și autorități ale statelor membre, inclusiv organisme de control. Este 

nevoie de o anumită experiență și de cunoștințe în domeniul de reglementare al FCM. 

 

Puteți răspunde la această consultare publică completând chestionarul online până pe 11 Ianuarie 

2023  la adresa aceasta. 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3EvmjZ0


 

 

 

Evenimente de brokeraj & misiuni economice 
 

Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2023! 

 
Health Tech Hub Styria (HTH Styria) este o inițiativă a 7 organizatii partenere de top din sistemul 

de inovare din Austria. 

 
Sunt organizate două evenimente:  
 

• 26 ianuarie 2023: eveniment virtual;  

• 30-31 martie 2023: eveniment Pitch & Partner din Graz. 

Scopul este de a construi o rețea puternică care să cuprindă toți actorii relevanți în transfer de 

tehnologie, colaborări din mediul academic/industrie, precum și inovații în stadiu incipient și să 

promoveze o piață europeană pentru investiții preliminare și de inițiere în domeniul tehnologiei 

sănătății și al științelor vieții. 

 

Cui se adreseaza?  

Organizatiiilor din domeniul sănătății și biotehnologiei, cum ar fi:  start-up-uri, cercetători, investitori, 

companii, industrie, utilizatori finali, spitale, medici etc.  

 

De ce sa participi?  

Obțineți o imagine de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă în domeniul tehnologiei medicale și 

biotehnologiei si aveti ocazia sa participati la întâlniri B2B pre-aranjate. 

 

Participarea este gratuită.  

Limba oficială folosită la eveniment este engleza. 

Înscrierile sunt disponibile la adresa aceasta. 

 

 

ISE Open Innovation Challenge 2023 

31 Ianuarie 2023 - 8 Februarie 2023 

Hospitalet de Llobregat - Barcelona, Spania 

https://www.hth-styria.com/


 

 

ISE Open Innovation Challenge 2023 este un 

eveniment internațional de întâlniri B2B cu 9 

corporații care caută furnizori de noi 

tehnologii/soluții.  

 

Întâlnirile cu corporațiile pot fi ținute fizic în 

locatia ISE Congress, online sau in ambele 

moduri. 

Întâlnirile fizice vor avea loc în perioada 

31 ianuarie 2023 - 2 februarie 2023.  

Întâlnirile online vor avea loc pe 7 și 8 februarie 2023. 

 

ISE 2023 va prezenta cei mai importanți inovatori tehnologici și furnizori de soluții din lume. În plus, 

vor fi 4 zile de conferințe, evenimente și experiențe inspiratoare. 

De ce sa participi? 

 

• Te poti prezenta si conecta cu 9 corporații care caută noi tehnologii/soluții. 

• Poti avea o agenda personalizată de intalniri B2B, în funcție de propriile interese și 

disponibilitate. 

• Pentru că participarea la ISE Open Innovation Challenge 2023 este gratuită. 

Sectoare de interes: IT și Networking, educație, industria ospitalitatii, retail, rezidențial, corporativ. 

 

Înscrierile sunt disponibile la aceasta adresa. 

 

MWC Open Innovation Challenge 2023 

27 Februarie 2023 - 10 Martie 2023 

L'Hospitalet de Llobregat-Barcelona, Spania 

 

MWC Open Innovation Challenge este un 

eveniment internațional B2B desfășurat în 

Barcelona, unde corporațiile, investitorii și 

furnizorii de soluții/tehnologie vor 

organiza întâlniri internaționale (față în 

față sau online) pentru stabili colaborări in 

cadrul unor parteneriate productive pe 

termen lung. 

 

Evenimentul se va desfășura în format față 

în față în perioada 27 februarie 2023 - 1 martie 2023. Astfel, întâlnirile fizice vor avea loc în locația 

congresului MWC/4YFN din Barcelona în zilele menționate, iar întâlnirile online se vor derula între 6 

și 10 martie 2023. Scopul acestui eveniment este organizarea de întâlniri internaționale B2B între toți 

actorii ecosistemului inovației: corporații, investitori și furnizori de soluții/tehnologie proveniți din 

sectorul TIC. 

 

Inscrieri aici. 

 

 

Al treilea forum de investitii “deep tech start-ups” – Transfiere 2023 

15 - 17 Februarie 2023,  

Malaga, Spania 

https://ise-challenges-2023.b2match.io/
https://mwc2023.b2match.io/


 

 

În urma succesului înregistrat în edițiile trecute, 

Transfiere 2023 lansează al III-lea Apel deschis 

pentru start-up-uri Deep Tech coordonat de 

Enterprise Europe Network (EEN) și 

European Business Angel Network (EBAN).  

 

Start-up-urile naționale și internaționale cu 

proiecte deep tech vor avea oportunitatea de a-

și crește vizibilitatea în fața investitorilor 

naționali și internaționali care sunt experți în 

domeniu. 

 

Beneficii pentru startup-urile participante 

Toate start-up-urile înregistrate vor beneficia de un permis de acces in zona expozițională. 

Start-up-uri selectate: 

• Program stabilit de networking: un instrument care permite organizarea a peste 30 de întâlniri 

B2B cu restul vizitatorilor, potențialii parteneri și investitori în cadrul evenimentului; 

• Pitch de 5 minute în fața investitorilor și experților în domeniul deep-tech (prezentare 3 

minute + întrebări și răspunsuri 2 minute) 

• Public specializat care caută soluții deep tech și oportunități de investiții 

Termen limită și date importante: 

Înregistrare: pana in 9 ianuarie 2023 (inclusiv) 

Preselecție și comunicare către startup-uri preselectate: începând cu 20 ianuarie 2023 

Preselecție: cele 10 startup-uri preselectate vor fi anunțate începând cu 27 ianuarie 2023 

Prezentarea startup-urilor preselectate: 16 februarie 2023 

Anunțul startup-ului câștigător și ceremonie de premiere: 17 februarie 2023 

 

Criterii de selecție 

Comisia de evaluare va lua în considerare următoarele criterii pentru preselecția candidaților: 

• Scalabilitate 

• Viabilitatea pieței 

• Impactul asupra societății 

• Completarea formularului 

• Compatibilitatea echipei 

• Transfer probabil de cunoștințe sau colaborare cu centre de cercetare sau universități 

• Nivel TRL 5 sau superior 

Detalii si inscriere aici. 

 

Oportunități de afaceri și de inovare 
 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  

 
BRFR20221124012 

O agenție franceză de vânzări, specializată în promovarea și distribuția de dispozitive medicale 

inovatoare, doreste să încheie un acord de agenție comercială/distribuție în România cu producători 

din industria medicală, medicală sau farmaceutică, interesați să își extindă activitățile în Franța și în 

regiunea Orientului Mijlociu și Africii (MEA). Alte industrii conexe vor fi, de asemenea, luate în 

considerare. Compania franceza colaboreaza indeaproape si cu alte sectoare medtech: diagnostic, 

https://transfiere.fycma.com/call-for-startups/?lang=en


 

ingrijirea ranilor, boli de piele, mobilier de spital, consumabile, echipamente educationale, dentare, 

urologie, chirurgicale, robotica, ortopedie, radiologie/imagistica, ginecologie etc.  

 

BRES20221216018 

Companie spaniolă online specializată în închiriere, cumpărare de modele noi și second hand pentru 

branduri de mobilă, electrocasnice și decor, caută parteneri internaționali. 

Compania deține acorduri comerciale cu producători și designeri europeni (mobilier, obiecte 

decorative și echipamente de uz casnic) și intermediază relatia cu clienții finali interesați să 

achiziționeze și/sau să închirieze pentru a deține produsele menționate anterior. 

Compania caută parteneri precum producători și/sau designeri de mobilier, articole decorative și 

echipamente de uz casnic, precum și alte piețe online și companii din domeniul imobiliar care doresc 

să furnizeze proiecte end to end. 

 

BRIT20221213017 

Producător italian de pizza, gătită în cuptorul tradițional cu lemne și congelată cu ajutorul „sistemelor 

de congelare spirală” care asigură păstrarea deplină a calității și gustului produselor, caută agenți 

comerciali sau distribuitori. Compania poate produce și sub etichetă privată pentru clienții săi. Pizza 

este produsă conform tradițiilor locale, folosind doar ingrediente de înaltă calitate. 

 
BOGR20221102021 

O companie din Grecia ofera un software pentru agricultura auto-ghidată prin AI (Inteligența 

Artificială) și DSS (Decision Support System) și caută un partener comercial. 

Compania exploatează tehnologiile predominante care fac agricultura autonomă, autosuficientă și 

durabilă. Aceasta a creat un software pentru a gestiona agricultura auto-ghidată, integrând toate 

tehnologiile relevante și încorporând si aspecte ale sustenabilității și rezilienței. 

Compania ofera soluții cheie pentru agricultură, de la începutul selectării cultivării adecvate pentru 

un anumit domeniu, până la consum și reciclare. Din punct de vedere comercial, pot automatiza 

selecția și ambalajele pregătite pentru distribuție și gestionarea deșeurilor. 

 

BRJP20221102001 

Companie japoneză este interesata să colaboreze cu o societate din Uniunea Europeana, care 

furnizează substanțe chimice și compuși pentru fabricarea de electrozi și alte aplicații în sectorul 

electronicii, in baza unui acord comercial sau de furnizor. Compania este interesata de un partener 

care poate furniza atât produse chimice de înaltă calitate, cât și compuși.  

În prezent, compania își desfășoară activitatea în principal pe piețele asiatice, dar caută un partener 

din UE care să poată furniza substanțe chimice și compuși specifici de înaltă calitate, utilizați într-o 

serie de aplicații, cum ar fi semiconductorii și plăcile de circuite.  

 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE  
 

TOFR20221121010 

Un IMM specializat în ansambluri de robotică pentru componente miniaturizate de mare precizie 

este dispus să își extindă cunoștințele în sectorul sănătății, pentru a dezvolta produse fiabile și 

miniaturizate și instrumente automatizate. Colaborează cu companii europene din 2011. Activitatea 

sa de bază este în domeniul semiconductoarelor, microelectronicii și industriei de ceasornicărie. Se 

caută, de asemenea, cooperarea tehnică cu industria medicală și cadrele universitare. 

 

TODE20221118006 

O întreprindere din nordul Germaniei caută parteneri care doresc să isi crească valoarea proprietății 

și să îmbunătățească climatul natural al clădirilor, reducând în același timp amprentele de CO² ale 

acestora. Compania caută parteneri pentru cooperare in implementarea primelor prototipuri. 

Partenerul de cooperare ar trebui să fie interesat de creșterea valorii proprietății și de crearea de 



 

spații urbane de calitate, prin sprijinirea biodiversității într-un mediu direct, mai durabil și mai 

ecologic. 

 

TOIT20221117021 

O companie italiană expertă în tehnologia automatizării, cu un know-how de peste 40 de ani 

experiență globală în sisteme de automatizare, dezvoltare de software / hardware, oferă noi 

tehnologii pentru managementul energiei și optimizarea consumului, bazate pe AI și IOT. Datorită 

know-how-ului experților proprii, în sectoare diverse, precum construcția de mașini speciale, 

generarea de energie, sisteme feroviare, produse alimentare și farmaceutice, aceștia dezvoltă 

arhitectura de sistem pentru produse noi, selecția neutră a sistemelor pentru digitalizare, IoT și 

proiecte de automatizare etc. 

 

TOPL20221027023 

O instituție poloneză oferă tehnologia de producție de imprimare 3D - Wire Arc Additive 

Manufacturing (WAAM), în temeiul unui acord comercial cu asistență tehnică sau în cadrul 

proiectelor de cercetare și dezvoltare. Compania dorește să încheie un acord comercial cu asistență 

tehnică și un acord de cooperare în domeniul cercetării și dezvoltării. 
 

Info help desk: Liliana Baicu  

tel. 0745 021438, e-mail: een@adrnordest.ro 

 
Comisia Europeană și persoanele care acționeaza în numele Comisiei Europene nu sunt responsabile pentru modul în 

care poate fi utilizată informația conținută în acest e-buletin. Punctele de vedere din această publicație aparțin 

autorilor și nu reflectă în mod necesar politicile Comisiei Europene. 

 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Centrul Enterprise Europe Network  

Str. Lt. Drăghiescu, nr. 9, Piatra Neamț, jud. Neamț 

Tel. 0233 218 071; 0233 218072 

E-mail: een@adrnordest.ro 

www.adrnordest.ro/een 
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