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Rețeaua Enterprise Europe Network România oferă servicii gratuite de informare și 
consiliere firmelor interesate de internaționalizare.     
           
Centrul Enterprise Europe 
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE SUCEAVA 
 
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 acordate 
de experți 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, 
care răspund nevoilor punctuale ale fiecărei companii care se 
adresează unui centru EEN. Detalii: http://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 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).  
 
 

CUPRINS: 
Centrul Enterprise Europe 
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE SUCEAVA 
Informații europene   
Evenimente de brokeraj & misiuni economice 
Consultări publice europene 
Oportunități de afaceri și inovare  

http://een.ec.europa.eu/
http://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, pentru a dezvolta împreuna noi 
afaceri /tehnologii sau identificarea de finanțatori pentru noi 
idei de afaceri, invenții, inovații. 
 
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. De asemenea, în situația in care s-a 
identificat o oportunitate majora de afaceri, într-un anumit sector de activitate, se poate organiza a misiune economice 
personalizata. 
 
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. Opiniile de îmbunătățire a legislației 
europene pentru mediul de afaceri sunt colectate periodic, prin consultări publice și apoi sunt transmise către factorii 
decizionali europeni. 
 
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 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.  
 
Alte detalii suplimentare: http://ccisv.ro/content/prezentare-enterprise-europe-network/. 
Contactați filiala locală Enterprise Europe Network pentru oricare dintre serviciile descrise mai sus. 
 

Informații europene 
 

Proiectul "Get digital, go green & resilient"- promovarea soluțiilor 
digitale inovatoare "made in Europe" 
Până la 31 August este deschis apelul european de soluții Get 
Digital: Go Green & Be Resilient, o inițiativă a Comisiei Europene 
în colaborare cu European DIGITAL SME Alliance. 
Pot aplica start-up-urile/companiile interesate de implementarea 
unor soluții digitale prin care se urmărește reducerea consumului 
de energie și a dependenței de sursele tradiționale de energie.  
Mai multe detalii sunt disponibile la adresa: 
https://www.digitalsme.eu/get-digital-go-green-resilient/  
 

http://ccisv.ro/content/prezentare-enterprise-europe-network/
http://een-romania.ro/contact/
https://www.digitalsme.eu/get-digital-go-green-resilient/


 

În contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Departamentul pentru Piața Internă al Comisiei Europene (DG GROW) 
împreună cu DIGITAL IMM și Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri (EISMEA) vor 
organiza două ateliere axate pe accelerarea punerii în aplicare a soluțiilor inovatoare care vor ajuta industria să devină 
din ce în ce mai independentă din punct de vedere energetic și rezistentă la perturbările din lanțul de aprovizionare. 
Companiile selectate își vor putea prezenta soluțiile în cadrul unuia dintre cele două ateliere (unul axat mai mult pe 
sustenabilitate, iar celălalt mai mult pe reziliența lanțului de aprovizionare).  
Catalagul celor mai importante întreprinderi digitale:   
https://www.digitalsme.eu/catalogue-digital-solutions-catalogue-get-digital-go-green-be-resilient/   
 
 

Programul Interreg Europe pentru perioada 2021-2027 a fost 
adoptat de către Comisia Europeană prin decizia COM(2022)4868 
din 5 iulie 2022.  
 
România, alături de cele 29 state europene participante în program 
(UE27 plus 2 state partenere cu statut special: Norvegia și Elveția) 
va beneficia de participarea în proiecte de schimb de experiență 
pentru a consolida capacitatea instituțională a autorităților publice, în special a celor mandatate să gestioneze un anumit 
teritoriu și a părților interesate.  
 
Cu un buget total de 474,35 milioane Euro (din care 379,5 milioane euro buget din FEDR), Programul a încheiat primul 
apel, activ în perioada 5 aprilie – 31 mai 2022. Din cele 134 cereri de finanțare depuse, 70 sunt parteneri din România, 
prefigurându-se premisele de a rămâne 4-a țară europeană (ca număr de parteneri) care beneficiază de fonduri ale 
Interreg Europe.  
Pentru mai multe informații urmăriți https://www.interregeurope.eu/ și Interreg România - https://www. 
facebook.com/Interreg-Rom%C3%A2nia-116123640999049 
 

Granturile 4.1.1-POC şi 4.1.1-POC Bis - fonduri nerambursabile 
de câte 50.000-500.000 euro pentru IMM-urile româneşti. 
 
Întreprinderile mici şi mijlocii, înfiinţate cel târziu în cursul anului 
2018 şi a căror activitate a fost afectată de pandemia de Covid-
19 vor putea accesa, în perioada următoare, granturi pentru 
investiţii în activităţi productive, în cadrul Programului 
Operaţional de Competitivitate, măsurile 4.1.1 şi 4.1.1 bis. 
 

AM POC a publicat în data de 18 iulie 2022, varianta consolidată în urma consultării publice a Ghidului solicitantului – 
Condiții specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și 
retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență” – Axa prioritară 4, Acțiunea 4.1.1 – „Investiții în activități 
productive”. 
 
Beneficiarii apel de proiecte 4.1.1-POC sunt: 
• pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de minimis - Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii 
care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 12, menționate mai jos: 
o Clasa P– Învățământ; 
o Clasa Q – Sănătate și asistență socială; 
o Clasa S – Alte activități de servicii. 
• pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de stat – Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care 
își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 13, menționate mai jos: 
o Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea 
armamentului și muniției);  
o Clasa F – Construcții;  
o Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;  
o Clasa H – Transport și depozitare;  
o Clasa I – Hoteluri și restaurante potrivit anexei nr. 13 
 
Alocarea indicativă a apelului de proiecte 4.1.1-POC este de 238.760.397 euro, din care 200.000.000 euro FEDR-REACT 
EU, iar 38.760.397 euro cofinanțare de la bugetul de stat, astfel: 
• schema de ajutor de minimis în valoare de 59.690.099 euro - granturi destinate investițiilor necesare capacităților 
de prestare de servicii, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT-EU și 9.690.099 euro cofinanțare de la bugetul de stat; 

https://www.digitalsme.eu/catalogue-digital-solutions-catalogue-get-digital-go-green-be-resilient/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.facebook.com/Interreg-Rom%C3%A2nia-116123640999049
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https://www.facebook.com/Interreg-Rom%C3%A2nia-116123640999049


 

• schema de ajutor de stat în valoare de 179.070.298 euro - granturi destinate investițiilor în retehnologizare necesare 
capacităților de producție, din care 150.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin 
cofinanțare de la bugetul de stat. 
 
Valoarea granturilor 4.1.1-POC acordate 
• pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă sub formă de ajutor de minimis între minim 
50.000 euro și maxim 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri 
realizată în anul 2019; 
• pentru investiții necesare retehnologizării, care se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de stat, se 
determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, fiind cuprinsă între 50.000 euro și maximum 
500.000 euro. 
 
Tipuri de activități eligibile: 
1. modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice 
aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente 
infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în 
conformitate cu legislația specifică în vigoare; 
2. dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare 
activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de 
producție/servicii existente.  
Măsură 4.1.1-POC este reglementată prin Ordonanța de urgență OUG 82/2022  
 
Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt 
următoarele: 
• Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019, ca urmare a crizei COVID -  15 puncte 
• Scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019 ținând 
cont de valorile rezultatului exercițiului financiar ca urmare a crizei COVID  – 35 puncte 
• Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar  2019 – 30 puncte 
• Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai 
mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) / Banca Naţională a României 
(BNR) - 5 puncte:  
• Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului  - cifra de afaceri împărțită la numărul 
mediu de angajați (anul de referință este 2020, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel 
puțin egal cu cel din anul 2020)  - 15 puncte 
Criteriu suplimentar 
In situația în care s-a realizat tranzacţionarea unor părţi sociale înainte cu 90 de zile de depunerea cererii de finanţare, 
solicitanţii vor fi penalizaţi prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat. 
Potrivit documentului, apelul 4.1.1-POC va fi deschis timp de 7 zile calendaristice. Conform MIPE, lansarea apelului se 
face la 16 august 2022, iar semnarea contractelor de finanțare are lor în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2022. 
 
Măsura 4.1.1 Bis – destinată IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor, prin care vor putea contracta 
granturi de investiții necesare retehnologizării în valoare de 300 milioane euro. 
Această măsură reglementează cadrul pentru finanțarea IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniile: 
• industriei alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, 
distribuție și ambalare; 
• construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții. 
Calendarul asumat pentru acest apel este următorul: 
Înscrierile la Acțiunea 4.1.1-POC Bis se vor face în sistemul de granturi IMM Recover 
(https://granturi.imm.gov.ro/#/home ) în perioada 20 - 26 septembrie 2022. Ulterior, proiectele selectate vor fi mutate 
în sistemul de fonduri UE MySMIS2014, pentru implementare. 
Calendarul complet pentru 4.1.1-POC Bis: 
• Transmitere la Consiliul Concurenței a schemelor de ajutor de stat: 26/07/2022, 
• Publicare ghid in consultare publică: 11/08/2022, 
• Perioada de consultare publică    11/08/2022 - 21/08/2022, 
• Ghid final publicat: 31/08/2022, 
• Definire cerințe Apel (Definitivare analiză de business, dezvoltare platformă, testare împreună cu STS): 26/07/2022 
– 14/09/2022, 
• Lansare apel: 20/09/2022, 
• Apel deschis pentru depunere proiecte: 20/09/2022-26/09/2022, 
• Verificare eligibilitate/ încadrare in IMM/evaluare: 27/09 – 29/11/2022, 
• Semnare contracte finanțare: 30/09/2022-31/12/2022. 

https://granturi.imm.gov.ro/#/home


 

Noua Măsură 4.1.1-POC Bis este reglementată prin Ordonanța de urgență 113/2022 (publicată în Monitorul Oficial nr. 
720 din 18 iulie 2022, Partea I), privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european 
destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum 
și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor.  
 
Se vor acorda ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 de euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) 
din următoarele domenii: 
a) industriei alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, 
distribuție și ambalare. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 
14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat. 
b) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în 
construcții. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 
euro prin cofinanțare de la bugetul de stat. 

Firmele vor trebui să asigure și ele cofinanțare proprie cu valori minime între 25% și 40%, în funcție de dimensiunea 
întreprinderii și locul investiției. Microîntreprinderile și firme mici vor suporta cofinanțare mai mică decât a firmelor 
mijlocii. 
 
Spre deosebire de ajutoarele de stat de la Acțiunea 4.1.1-POC, la 4.1.1-POC Bis, Bucureștiul nu este eligibil. Județul Ilfov 
este eligibil parțial. În rest, toate județele intră la finanțare, cu procente diferite de cofinanțare care trebuie asigurate 
de beneficiari. 
Detalii suplimentare: https://mfe.gov.ro/  
 

Noul marcaj UKCA (UK Conformity Assessed) 
 
UKCA (UK Conformity Assessed) este un nou marcaj de produs 
din Regatul Unit ce este utilizat pentru mărfurile introduse pe 
piaţă în Marea Britanie şi se adresează majorităţii mărfurilor care 
au necesitat anterior marcajul CE. 
 
Marcajul UKCA a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, însă, pentru a permite companiilor străine să se adapteze noilor 
cerinţe, marcajul CE a putut şi va putea fi utilizat până la data de 31 decembrie 2022, urmând ca odată cu data de 1 
ianuarie 2023 marcajul UKCA să devină obligatoriu. 
 
Noul marcaj acoperă majoritatea bunurilor care aveau nevoie de marcajul CE anterior. Companiile care plasează bunuri 
pe piaţa Regatului Unit vor trebui să folosească noul marcaj UKCA dupa data de 31 decembrie 2022.   
Un ghid complet şi mai multe informaţii puteţi găsi accesând urmatoarele linkuri:  
• https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-to-apply-new-product-
safety-markings    
• https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking   
• https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain    
 

Pactul Verde European- Europa, primul continent neutru din punct de 
vedere climatic 
 
Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială 
pentru Europa și pentru întreaga lume.  
 
Pentru a o contracara, Pactul verde european va transforma UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, în care: 
• până în 2050, să se ajungă la zero emisiile nete de gaze cu efect de seră; 
• creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor; 
• nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă. 

Pactul verde european este în același timp un colac de salvare pentru ieșirea din pandemia de COVID-19. De aceea, el 
va fi finanțat cu o treime din investițiile în valoare de 1800 de miliarde de euro provenind din Planul de redresare 
NextGenerationEU, precum și cu fonduri din bugetul pe șapte ani al UE. În același timp, se va asigura că există 
oportunități pentru toată lumea, sprijinind cetățenii vulnerabili prin combaterea inegalității și a sărăciei energetice și 
întărirea competitivității companiilor europene. 
Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri menite să adapteze politicile UE în domeniul climei, energiei, 
transporturilor și fiscalității, pentru a reduce cu cel puțin 55 % până în 2030 emisiile nete de gaze cu efect de seră, față 

https://mfe.gov.ro/
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de nivelurile din 1990. Tranziția către o mobilitate mai ecologică va oferi transport curat și accesibil chiar și în cele mai 
îndepărtate zone, se vor reduce emisiile în transportul maritim și aviație din întreaga lume, totodată, reprezintă o 
oportunitate majoră pentru industria europeană prin crearea de piețe pentru tehnologii și produse curate. 
 
Pactul Verde European a dat deja un exemplu pozitiv și i-a determinat pe marii parteneri internaționali să-și stabilească 
propriile date-țintă pentru neutralitatea climatică. Prin investiții în tehnologii de energie regenerabilă, se dezvoltă 
expertiză și produse de care vor beneficia și restul lumii. 
Odată cu trecerea la transportul ecologic, se vor crea companii lider mondiale care vor deservi o piață globală în 
creștere.  
UE va împărtăși aceste propuneri și idei cu partenerii săi internaționali la Conferința COP26 a ONU privind schimbările 
climatice de la Glasgow, în noiembrie.Informații suplimentare despre realizarea obiectivelor Pactului verde European 
ec.europa.eu. 
Mai multe informații despre Pactul Verde European, puteți găsi la: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en  

 

Consultări publice europene 
 

Formulare de observații Inițiativa Pesticide – actualizare a normelor UE pentru o utilizare durabilă 
 
Normele UE privind utilizarea durabilă a pesticidelor au ca scop protejarea sănătății umane și a mediului de posibilele 
riscuri și efecte ale pesticidelor. 
 
Normele încurajează reducerea pesticidelor prin: 
• gestionarea integrată a organismelor dăunătoare 
• utilizarea unor alternative la pesticidele chimice. 
 
Această inițiativă analizează măsura în care au fost atinse obiectivele și opțiunile pentru a reduce și mai mult utilizarea 
pesticidelor. Pe termen lung, această reducere ar contribui la îndeplinirea obiectivelor strategiei „De la fermă la 
consumator” și ale Pactului verde european. 
Se pot  formula observații până  în  22 August 2022, la:  https://bit.ly/3P2mjlw 
 
 

Consultare publică Normele procedurale antitrust ale UE – evaluare 
 
Comisia Europeană solicită părerile părților interesate cu privire la eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea 
adăugată a UE a Regulamentului 1/2003.  
Regulamentele nr. 1/2003 și nr. 773/2004 stabilesc procedurile de aplicare a normelor antitrust ale UE.  
Aceste norme vizează întreprinderile care abuzează de puterea lor de piață și care încheie acorduri restrictive. Inițiativa 
urmărește să evalueze procedurile în urma modificărilor prin care a trecut peisajul economic (ex. digitalizarea) de la 
intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 1/2003. 
 
Principalele părți interesate sunt întreprinderile și asociațiile de întreprinderi, cabinetele de avocatură și firmele de 
consultanță economică cu experiență în procedurile antitrust. 
 
O serie de schimbări semnificative au avut loc în dinamica pieței în ultimii douăzeci de ani și multe sunt potențial 
susceptibile de a avea un impact asupra modului în care sunt aplicate regulile de concurență. Digitalizarea economiei 
globale, de exemplu, a evidențiat o tensiune potențială în creștere între necesitatea unei intervenții prompte și eficiente 
și complexitatea procedurilor antitrust. 
Se poate răspunde online, până în 6 octombrie 2022, la: https://bit.ly/3yN3ptS 

 

Evenimente de brokeraj & misiuni economice 
 

Co-Matching Business Kocaeli Turcia, 25 august 2022 - 
eveniment B2B online 
 
Evenimentul Co-Matching Business Matchmaking va fi organizat 
virtual, pe 25 august 2022, prin instrumentul B2Match, de ABİGEM 

https://bit.ly/3P2mjlw
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13431-Normele-procedurale-antitrust-ale-UE-evaluare
https://bit.ly/3yN3ptS


 

East Marmara, în colaborare cu Camera de Comerț Kocaeli și partenerii Enterprise Europe Network. 
Participarea este gratuită și este deschisă tuturor companiilor care activează în: 
• industria metalelor 
• mașinilor 
• materialelor plastice și cauciucului, 
• electrice-electronice 
• lemn și produse forestiere 
• produse farmaceutice și dispozitive medicale 
• construcții si materiale de construcțiie  
• industria textilă (echipamente de protecția muncii) 
Înregistrarea este deschisă până în 23 august 2022 la  https://co-matching-2022.b2match.io/   

 

Beneficiați de întâlniri B2B în timpul Simpozionului ISEO 
2022 pentru a obține contacte de afaceri internaționale! 
 
Ca parte a celui de-al 52-lea Simpozion Internațional privind 
Uleiurile Esențiale ISEO 2022, centrul Enterprise Europe 
Network care operează în cadrul Centrului de Transfer 
Tehnologic al Universității de Știință și Tehnologie din 
Wrocław, organizează întâlniri B2B menite să găsească 
parteneri pentru potențialele cooperări pe piețele externe. 
 
Întâlnirile ISEO B2B vor avea loc ca un eveniment hibrid, iar participanții pot alege să aibă întâlniri fizice, întâlniri online 
sau ambele variante: 
 Întâlnirile fizice vor avea loc la locul Simpozionului ISEO privind uleiurile esențiale din Concordia Design, Wrocław, 
Polonia, pe 5 septembrie 2022 
 Întâlnirile online vor avea loc pe 5 septembrie 2022 prin intermediul platformei Clickmeeting. 
 
Sectoare de interes 
Întâlnirile sunt dedicate entităților din diverse țări care reprezintă industria cosmetică, agroalimentară, farmaceutică, 
chimică de uz casnic, produse de curățare: 
 producători/furnizori de materii prime, 
 producători/producători de produse farmaceutice, suplimente alimentare, alimente, cosmetice, produse chimice de 
uz casnic, produse de curățenie etc., 
 distribuitori, retaileri, agenti, 
 servicii, 
 instituții științifice și unități de cercetare și dezvoltare, 
 
De ce să participați la întâlnirile B2B din cadrul Simpozionului ISEO 2022? 
Întâlnirile B2B reprezintă posibilitatea de a achiziționa noi parteneri de afaceri, noi canale de distribuție, noi tehnologii 
și soluții inovatoare, parteneri pentru cercetare și proiecte comune de cercetare și dezvoltare și oportunitatea de a afla 
despre tendințele din industria cosmetică, agroalimentară, farmaceutică, chimică de uz casnic și curățenie. 
 
Cum funcționează întâlnirile B2B? 
Schimburile de cooperare B2B sunt o serie întâlnire bilaterale, aranjate anterior, minute între reprezentanții companiilor 
din diferite țări,  având o durată de aproximativ  20 de minute. 
 
În formularul de înregistrare https://forumsystem.eu/conference/50, trebuie să definiți cu precizie profilul afacerii 
dumneavoastră și tipul de cooperare pe care doriți să o stabiliți.  
Descrierea detaliată a profilului de afaceri este extrem de importantă, deoarece crește șansa de a organiza întâlniri B2B 
cu alți participanți. Cu cât înregistrarea se face mai repede, cu atât mai mulți parteneri străini vor putea vedea oferta 
companiei dumneavoastră. După ce profilul este aprobat de către organizator, acesta apare în catalogul online din care 
poți alege companiile pe care ai dori să le cunoști. 
 
Înscrierile sunt deschise până pe 28 august 2022 
 Selectați întâlnirile dvs. bilaterale: 29 august 2022 – 1 septembrie 2022 
 Trimiteți cereri de întâlnire acelor companii/persoane pe care doriți să le întâlniți. 
 Verificați fiecare solicitare de întâlnire primită prin e-mail. 
 Odată trimisă, o solicitare de întâlnire va fi înregistrată ca fiind acceptată de ambele părți și întâlnirea programată 
în ordinea de zi. 

https://co-matching-2022.b2match.io/
https://forumsystem.eu/conference/50


 

 Cu câteva zile înainte de începerea întâlnirilor B2B, veți primi un program personal de întâlnire, care va fi vizibil și pe 
contul companiei. 
Alte informații și legături utile: 
Cel de-al 52-lea simpozion internațional privind uleiurile esențiale: https://iseo2022.pl/  
ISEO B2B: https://iseo2022.pl/iseob2b/  
Înregistrare pentru B2B: https://forumsystem.eu/conference/50  
Locația simpozioanelor și a întâlnirilor B2B: http://hub.concordiadesign.pl/, Concordia Design Wrocław. 
 
Dacă alegeți să participați la întâlniri online B2B, vă rugăm să informați imediat organizatorul Centrului de Transfer 
Tehnologic al Universității din Wrocław: 
•   anna.pytel@pwr.edu.pl;  telefon: +48 71 320 41 86 
•   agnieszka.turynska@pwr.edu.pl; telefon: +48 71 320 41 87 
Participarea la schimbul de cooperare B2B ISEO este gratuită. 
 
 

 
 
Enterprise Europe Network invită toți expozanții și vizitatorii SMM Hamburg 2022 să participe la evenimentul 
internațional de brokeraj „MariMatch at SMM”, 8-9 sept 2022, care oferă: întâlniri B2B pre-stabilite de 20 de minute, 
consultanță privind finanțarea UE pentru cercetare și inovare maritimă, inovare durabilă, tururi ghidate „Inovație din 
Germania de Nord” în cooperare cu Clusterul Maritim Germania de Nord. 
 
Se va pune accentul atât pe soluțiile inovatoare pentru durabilitate și digitalizare, cât și pe cunoașterea viitoriilor 
parteneri de afaceri și de cercetare internaționali din domeniul maritim. 
Oferte și cereri pentru soluții inovatoare pentru: 
• Propulsie alternativă 
• Reducerea emisiilor 
• Eficiență și economie circulară 
• Digitalizare și automatizare 
• Materiale noi 
 
Intalnirile prestabilite cu parteneri internaționali din toate categoriile prezente la SMM: 
• Industria construcţiilor navale şi a şantierelor navale 
• Echipamentul navei 
• Propulsie și electronică 
• Interioare marine 
• Tehnologie portuară și sisteme de marfă 
• Servicii maritime 
• Afaceri de transport maritim și navlositori 
• Tehnologia marină 
Participarea este gratuită pentru expozanții și vizitatorii SMM 2022. 
Înscrieri la https://marimatch-smm2022.b2match.io/ până în 5 septembrie 2022. 
 
 

SMART MOBILITY VALENCIA 2022  
CONGRES, TÂRG ŞI BROKERAJ 
14/09/2022, City of Arts and Sciences,  
Valencia, Spania 

 
Smart Mobility Valencia 2022 - evenimentul international, 
locul de întâlnire al noilor oferte de produse și concepte de 
mobilitate urbană, servicii care vizează mobilitatea durabilă, 
integrată şi inteligentă.  
Industria de vârf în domeniul mobilității durabile își va expune 
produsele, serviciile și soluțiile la Smart Mobility Valencia. https://smartmobilityvalencia.com/en/  

https://iseo2022.pl/
https://iseo2022.pl/iseob2b/
https://forumsystem.eu/conference/50
http://hub.concordiadesign.pl/
mailto:anna.pytel@pwr.edu.pl
mailto:agnieszka.turynska@pwr.edu.pl
https://marimatch-smm2022.b2match.io/
https://smartmobilityvalencia.com/en/


 

 
Pe lângă vizitarea târgului, cei interesaţi vor avea oportunitatea să stabilească întâlniri B2B on-site sau online cu 
reprezentanţi ai companiilor, centrelor tehnologice, administrațiilor publice, centrelor de formare și start-up-urilor 
europene de vârf,  accesând: https://smart-mobility-valencia.b2match.io/  
 
Participarea este gratuită, necesită doar inregistrarea pe platforma evenimentul de brokeraj Smart Mobility Valencia 
2022 (https://smart-mobility-valencia.b2match.io/) cu un profil scurt și semnificativ și o descriere a tehnologiei sau 
tipului de parteneriat oferit/solicitat, pentru a stabili noi contacte de afaceri și pentru a stimula cooperarea 
internațională.  
 
 

WINDENERGYMATCH 2022 HAMBURG - EVENIMENT INTERNAȚIONAL DE MATCHMAKING  
28-29 septembrie 2022 

 
WindEnergyMatch 2022 - evenimentul internațional de matchmaking pentru sectorul energiei eoliene și al 
hidrogenului verde, va avea loc in perioada 28-29 Septembrie 2022, împreună cu Târgul WindEnergy din Hamburg și 
H2Expo & Conference. 
 
Evenimentul internațional de brokeraj WindEnergyMatch 2022, organizat de Enterprise Europe Network, împreună cu 
Hamburg Messe oferă companiilor și instituțiilor de cercetare din întregul lanț valoric al industriei eoliene și 
hidrogenului o platformă pentru colaborare. 
Participarea la WindEnergyMatch 2022 este deschisă pentru vizitatori și expozanți, companii, instituții de cercetare, 
start-up-uri care caută parteneri de afaceri internaționali și parteneri pentru proiecte în domeniul de energie eoliană și 
hidrogen verde.  
Pentru a participa la WindEnergyMatch 2022, participanții trebuie să se înregistreze la https://windenergymatch-
2022.b2match.io/ cu un profil scurt și semnificativ și o descriere a tehnologiei sau tipului de parteneriat oferit/solicitat, 
pentru a stabili noi contacte de afaceri și pentru a stimula cooperarea internațională. Participarea este gratuită. 
 
 

Expoziția internațională de inginerie electrică – CWIEME, Berlin 
23 – 25 mai 2023 
 

 
 
Expoziția internațională de inginerie electrică – CWIEME,  este dedicată asamblării motoarelor electrice, 
transformatoarelor și generatoarelor. 
Evenimentul care reunește peste 500 de expozanți din întreaga lume este organizat de Hyve Group, unul dintre cei mai 
recunoscuți organizatori de expoziții la nivel global și se va desfășura în Messe Berlin, în perioada 23-25 mai 2023. 
 
Expoziția este de nișă – toți expozanții sunt producători de componente necesare la construcția de bobine, motoare, 
generatoare și transformatoare personalizate. Deși vizitatorii provin din mai multe industrii (auto, generare de energie, 
electronice de consum, aviație și multe altele), obiectivul este acela de a identifica componente și 
mașini pentru construcția de bobine, generatoare, motoare electrice și transformatoare. 

https://smart-mobility-valencia.b2match.io/
https://smart-mobility-valencia.b2match.io/
https://windenergymatch-2022.b2match.io/
https://windenergymatch-2022.b2match.io/


 

 
Mai multe informații se regăsesc pe site-ul oficial, la: https://berlin.coilwindingexpo.com/Home 
Cwieme_Berlin_2023_Overview_05-07-2022-03-21-45_Sales_View 
CWIEME Berlin Intro 
 
 

ITMA Industry Summit  
CONFERINȚA HIBRID Bratislava / LIVE + Online 
29 septembrie 2022  
 
Summit-ul ITMA este organizat de compania noastră 

membră Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia pe 29 septembrie 2022 la Bratislava, Slovacia. 
 
Obiectivele principale ale summit-ului – pregătirea pentru provocările digitalizării și transformarea industriei în 
conceptul de Industrie 4.0, crearea unei comunități de experți, oferirea unei platforme pentru industria de producție și 
IT. 
ITMA ofera spatiu furnizorilor de solutii IT moderne, special concepute pentru companiile producatoare, pentru a se 
intalni si a intra in retea cu potentialii clienti si utilizatori. 
 
ITMA este conceput pentru : 
• directori din producție și IT 
• manageri de producție și transformare a afacerii 
• Furnizori de servicii IT și soluții digitale 
• dar și pentru start-up-uri, antreprenori inovatori și reprezentanți ai instituțiilor de cercetare, care doresc să-și aducă 
soluțiile pe aceste segmente de piață. 
Conferința se adresează în principal  sectorului auto și furnizorilor de servicii și componente . V-am fi recunoscători 
dacă ați putea transmite informațiile în continuare și, dacă este posibil, trimiteți-ne numele companiilor pe care le 
considerați relevante. 
 
Informațiile de bază despre eveniment pot fi găsite și pe www.itmasummit.sk . Programul este în curs de pregătire și va 
fi actualizat continuu. 
Pachete de parteneriat_ITMA Industry Summit 
 

Oportunități de afaceri și de inovare 

 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 
 
BRFR20211202001 
Compania franceză specializată în crearea de difuzoare de uleiuri esențiale, inclusiv o linie de produse din lemn, caută 
parteneri care să poată produce articole mici din lemn sub acord de fabricație. 
 
BRSI20211213004 
Companie din  Slovacia, specializată în vânzări de utilaje și utilaje agricole și de întreținere a grădinii, caută producători 
de piese de schimb pentru mașini agricole și mașini de tuns iarba care ar fi interesați să-și aprovizioneze produsele și să-
și extindă vânzările pe piața slovenă. Sunt interesați să semneze un acord de servicii de distribuție. 
 
BRTR20211104001 
Companie turcească caută echipamente pneumaflex care ajută la corectarea imediată a pozițiilor proaste ale piciorului. 
Compania va cumpăra în mod regulat echipamente pneumaflex în funcție de măsurătorile pacienților săi. Tipul de 
cooperare vizat este un acord de producție. 
 
BOLT20220707008 
Producătorul lituanian de parfumuri pentru casă și maşini, lumânări, cosmetice și produse de îngrijire la domiciliu caută 
parteneri și distribuitori în diferite țări.  
 
BRPT20220705009 
Compania portugheză, fondată în 2019, specializată în dezvoltarea de software, aplicații web/mobile, programe 
software de management sau platforme pentru orașe inteligente caută potențiali cumpărători ai software-ului 
personalizat sau parteneri care doresc să investească în companie pentru a crește pe piețele internaționale.  
 

https://berlin.coilwindingexpo.com/Home
http://ccisv.ro/content/wp-content/uploads/2022/08/Cwieme_Berlin_2023_Overview_05-07-2022-03-21-45_Sales_View.pdf
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https://www.itmasummit.sk/
http://ccisv.ro/content/wp-content/uploads/2022/08/Partnership-packages_ITMA-industry-summit.pdf


 

BRSE20220613008 
Un IMM suedez specializat în distribuția de produse sportive și de agrement pentru copii și tineri caută furnizori de 
jocuri din lemn cu etichetă albă. 
 
BOPL20220629010 
Producător polonez de elemente de sticlă pentru candele funerare caută parteneri internaţionali pentru colaborare în 
producerea de lămpi destinate garajelor, subsolurilor, hambare, etc.  Compania produce sticlă pe mașini automate de 
sticlă AF8, are tehnicieni calificați, operatori, ceea ce oferă calitatea finală ridicată a produsului.  
 
BRDE20220609005 
Companie germană, specializată în distribuția bicicletelor pentru copii caută un nou partener de încredere, din UE 
pentru producția pe termen lung a roților de 10’ și 12,5’ pentru bicicletele pentru copii. Jantele trebuie să fie fabricate 
din poliamidă sau similare, anvelopele airless trebuie să fie fabricate din etilen-acetat de vinil (EVA).  
 
BOBG20220627003 
Producător din Bulgaria de prune ecologice caută distribuitori de alimente, supermarketuri, producători de gemuri, 
producători de fructe uscate, producători de alcool sau producători de alimente pentru copii, pentru cooperare pe 
termen lung.  
 
BRLT20220516003Producător lituanian de cereale pentru micul dejun caută furnizori de griș de porumb și aditivi 
alimentari. Compania caută parteneri de afaceri care să furnizeze griș de porumb și materii prime/aditivi pentru sectorul 
alimentar. Compania se oferă să lucreze în baza unui contract de furnizare. 
 
BOJP20210623001 
Un producător japonez de componente industriale din plastic, este specializat în amortizoare rotative cu funcționalitate 
de control al mișcării. Amortizoarele lor sunt utilizate pe scară largă în mobilier, inclusiv sertare, articole sanitare, cum 
ar fi capacele de toaletă, scaunele și coșurile de gunoi. Amortizoarele sunt, de asemenea, utilizate în automate, aparate 
electrocasnice, cum ar fi capacele mașinilor de spălat și aparate medicale de unică folosință. Amortizoarele 
îmbunătățesc funcționalitatea de control a mișcării produselor menționate și ajută la maximizarea siguranței 
utilizatorului. Cauta parteneri in UE, pentru încheierea unor acorduri de servicii de distribuție sau de agenție comercială. 
 
 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 
 
TRCL20210830001 
O companie chiliană specializată în generarea de energie electrică caută companii sau centre de cercetare în Europa 
care au experiență -și sunt specialiști- în producerea apei atmosferice în zone izolate pentru a produce apă potabilă în 
orașe și regiuni izolate. Compania chiliană este interesată de un acord comercial cu asistență tehnică. 
 
TRGR20211008001 
O companie grecească activă în sectorul energetic este interesată să achiziționeze o tehnologie adecvată pentru 
îndepărtarea mercurului din praf. Partenerul căutat ar trebui să fie capabil să ofere tehnologia și să sfătuiască compania 
cu privire la procesul necesar pentru îndeplinirea sarcinii în mod independent. Colaborarea solicitată este acordul 
tehnic. 
 
TOIT20211123001 
O entitate publică italiană și o organizație de cercetare au dezvoltat un panou sandwich de protecție termică care 
permite integrarea rezistenței structurale și termice într-o singură componentă până la temperaturi ridicate. Are 
aplicații potențiale semnificative în transportul auto, feroviar și naval, precum și în sectoarele energetic, metalurgic și 
nuclear. Colaborarea solicitată este acordul comercial cu asistență tehnică, acorduri de licență și cooperare în cercetare. 
 
TRNL20211020001 
O companie olandeză este activă în sectorul construcțiilor și execută lucrări precum renovarea și întreținerea imobilelor 
în mediul construit. Una dintre problemele majore care apar în spațiile și zonele locuite este zgomotul de impact. 
Compania olandeză caută tehnologii și expertiză pentru a reduce zgomotul de impact cu un rezultat care să accelereze 
procesul de implementare. Compania olandeză urmărește un acord de cooperare tehnică cu un specialist în zgomot 
activ în sectorul construcțiilor. 
 
TOBG20211203001 
Un IMM din Bulgaria cu experiență în cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor, produselor și soluțiilor de inginerie 
specializate, a dezvoltat un sistem inteligent automat pentru semnalizarea luminoasă a trecerilor de pietoni/pasarelelor 



 

folosind inteligența artificială pentru mai multă siguranță și control al traficului pe drumuri. Compania cauta acorduri 
comerciale cu asistență tehnică cu firme interesate și autorități publice. 
 

 
 
 
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. 
 
Detalii suplimentare puteți obține la: 
CENTRUL ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE SUCEAVA 
 
 

  Str. Universității nr. 15 – 17, Suceava, etaj 1, camera 10 

   0230 521 506 

  een@ccisuceava.ro 

 

Persoană de contact: Elena ZAMCU – Coordonator local 
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