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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 specifica, 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, 
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 
Oportunități de afaceri și inovare  



 

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 noi 
afaceri/tehnologii sau identifica 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 

 
Comisia Europeană a aprobat PR Nord-Est 2021-2027 
 
Comisia Europeană a aprobat cel de-al cincilea Program Regional, Programul Regional Nord-Est 2021-
2027. Obiectivul general al Programului este stimularea unei dezvoltări echilibrate bazate pe un proces
de creștere economică inteligent, durabil și incluziv, care să conducă la creșterea calității vieții și 
reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. 
 
Programul Regional Nord-Est 2021-2027 este structurat pe 8 priorități, cu alocări financiare dedicate, 
după cum urmează: 

• regiune mai competitivă, mai inovativă – 420,07 mil euro; 
• regiune mai digitalizată – 101,11 mil euro; 
• regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul – 391,98 mil euro; 
• regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă – 277,31 mil euro; 
• regiune mai accesibilă – 182,16 mil euro; 
• regiune educată – 192,10 mil euro; 
• regiune mai atractivă – 120,41 mil euro; 
• Asistență tehnică – 74,23 mil euro. 

 
În perioada 9-11 noiembrie 2022, Programul Regional Nord-Est 2021-2027 va fi lansat oficial la Piatra
Neamț, în prezența reprezentanților Comisiei Europene, ai Guvernului României, Ministerului
Investițiilor și Proiectelor Europene și AM PR Nord-Est, dar mai ales a celor cărora li se adresează
oportunitățile de investiții. 
 
Pentru a consulta programul (versiunea aprobată de Comisia Europeană), click aici. 
Sursa: ADR Nord-Est; Comisia Europeană a aprobat PR Nord-Est 2021-2027! - Fonduri Structurale 
(fonduri-structurale.ro). 
 
 
 
Previziuni economice de vară ale Comisiei Europene pentru România: 3,9%
creştere economică în 2022 şi 2,9% în 2023 
 
Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să afecteze negativ economia UE,
orientând-o către o creștere mai redusă și o inflație mai ridicată în comparație cu previziunile din 
primăvară. 
 
În primul trimestru al anului 2022, economia României a surprins printr-o tendință ascendentă, cu o 
creștere a PIB-ului real de 5,2 %. Conform datelor provizorii, acest rezultat pozitiv se explică printr-o 
creștere semnificativă a formării brute de capital fix și a consumului privat, în timp ce exporturile nete
au avut o contribuție negativă. Această creștere robustă a fost susținută de salariile mai mari, care au
ținut pasul cu inflația, și de eliminarea treptată a restricțiilor legate de COVID.  
 
Detalii: bit.ly/3Qz66pm 
 
 



 

Politica de coeziune a UE: 31,5 miliarde EUR pentru coeziunea economică,
socială și teritorială, competitivitatea și tranziția verde și digitală a 
României în perioada 2021-2027 
 

România va primi în total 31,5 miliarde EUR din
partea politicii de coeziune în perioada 2021-2027, 
în cadrul acordului său de parteneriat cu Comisia
pentru promovarea coeziunii economice, sociale și 
teritoriale a regiunilor sale, precum și a tranziției sale 
verzi și digitale. Fondurile UE vor sprijini, de
asemenea, dezvoltarea unei economii românești 
competitive, inovatoare și orientate către export. 
 
Se vor acorda 4,33 miliarde EUR din Fondul european
de dezvoltare regională (FEDR) pentru sprijinirea
transformării economice inovatoare și inteligente a 
României. Fondurile vor contribui la creșterea 
competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-

uri) și vor sprijini cercetarea și inovarea, în special prin colaborarea dintre întreprinderi și universități.  
 
Vor fi sprijinite, de asemenea, întreprinderile inovatoare și activitățile inovatoare din cadrul IMM-urilor 
tradiționale. 
Detalii: bit.ly/3BhGCYr 
 
 
 

Fondul pentru IMM-uri  
„Ideas Powered for Business”  
 
Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business”
este o schemă de subvenții creată pentru a ajuta 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din UE cu 
privire la drepturile lor de proprietate intelectuală
(PI).  
 
Fondul pentru IMM-uri este o inițiativă a Comisiei 
Europene pusă în aplicare de Oficiul Uniunii
Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). 
 

 
De ce este necesar să vă protejați proprietatea intelectuală: 
Protejarea proprietății dumneavoastră intelectuale este o necesitate în era digitală. Este singura 
modalitate legală de a evita ca ideile, produsele sau serviciile dumneavoastră unice să fie copiate sau
utilizate fără permisiune.  
 
Protecția PI poate acoperi numeroase elemente diferite de activ, inclusiv mărci, desene sau modele 
industriale, brevete, identități corporative, produse, servicii și procese. 
Detalii: bit.ly/3ypMmO1 
 
 



 

Prima cerere de propuneri IUE - Acțiuni inovatoare 
 
 
Cu un buget orientativ de 50 de milioane EUR FEDR, prima 
cerere de propuneri a IUE - Acțiuni inovatoare vizează 
proiecte inovatoare axate pe noul Bauhaus european. 
 
Cererea de propuneri se încheie la  
19 ianuarie 2023. 
 
Subiectul apelului: 
Prima cerere de propuneri IUE-IA va finanța proiecte 
pentru a oferi exemple concrete și reale de intervenții new 
european Bauhaus (NEB) care integrează pe deplin cele 
trei valori fundamentale ale NEB privind durabilitatea, 
incluziunea și estetica la un nivel maxim de ambiție, în 
conformitate cu cadrul propus în busola NEB. 
 
Tematicile care au cel mai mare potențial de a genera soluții inovatoare și de a crea un efect
demonstrativ clar pentru a inspira utilizarea politicii de coeziune în zonele urbane: 

• Construcția și renovarea într-un spirit de circularitate și neutralitate a emisiilor de dioxid
de carbon 

• Conservarea și transformarea patrimoniului cultural 
• Adaptarea și transformarea clădirilor pentru soluții de locuințe la prețuri accesibile 
• Regenerarea spațiilor urbane 

 
Cererea de propuneri va testa capacitatea noastră de a transforma provocările urbane actuale în
oportunități, de a le aborda prin soluții integrate, transpunând Pactul ecologic european în intervenții 
inovatoare care să le permită cetățenilor să conducă schimbarea către orașe, orașe și comunități locale 
ecologice și favorabile incluziunii. 
 
Descoperiți mai multe despre subiect și citiți Termeni de referință (EN). 
Sursa: Prima cerere de propuneri IUE - Acțiuni inovatoare | IUE (urban-initiative.eu) 
 
 

 
Catalog surse de finanțare – octombrie 2022 

realizat de ADR Nord-Est. 
 

 
Sursa: ADR Nord-Est 



 

 
Evenimente de brokeraj & misiuni economice 

 
The 5th International AgriBusiness Forum 2022  
(Atena, 15-16 noiembrie 2022)  

 
Acesta va găzdui 300 de delegați reprezentând companii de top, 
servicii financiare, fermieri, cooperative, factori de decizie, cercetare și 
mediul academic. Limba este greaca cu traducere simultana in 
engleza. Vor fi oferite transmisii live în timp real. 
 

 
De ce să participi?  
 Sectorul agroalimentar, o industrie de 7,8 trilioane USD, care angajează 30% din forța de muncă 
globală, fiind responsabil pentru 25% din emisiile de gaze cu efect de seră, cum poate hrăni 9,3 
miliarde de oameni în 2050?  
 Cum va depăși poluarea mării cu plasticul pe toate sistemele acvatice și piscicole?  

Conferința anuală a Rețelei întreprinderilor europene s-a încheiat cu succes
 
Conferința anuală Enterprise Europe Network, care a avut loc la Praga, precum și în format online în 
perioada 25-27 octombrie, s-a încheiat cu succes după trei zile de întâlniri, cu sesiuni captivante și 
oportunități interesante de matchmaking de afaceri.  
 
Sub tema "Noua rețea, noi realități, un nou impact", evenimentul a fost conceput în jurul unei
întrebări importante și oportune: cum poate rețeaua să răspundă cel mai bine nevoilor și 
intereselor în continuă evoluție ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) într-o lume în 
schimbare? Conferința a reunit o diversitate de speakeri pentru a discuta despre modul în care rețeaua
poate sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în drumul lor către redresare și succes. 
 
Timp de trei zile, în cadrul a 27 de secțiuni, partenerii de rețea, reprezentanții instituțiilor UE și
principalele idei externe schimbate cu privire la modul în care rețeaua poate contribui la tranziția
industrială europeană, au împărtășit cele mai bune practici pentru a îmbunătăți calitatea și vizibilitatea 
serviciilor rețelei și au discutat modalități de promovare a cooperării și a sinergiilor între membrii
rețelei. Sesiunile conferinței au fost structurate în jurul a patru direcții principale care reflectă 
aceste priorități: tranziția industrială, piața unică și nu numai, inovarea și calitatea. 
 

 
 
Evenimentul a fost un succes masiv, reunind 183 de speakeri și peste 1.000 de participanți la
fața locului și online din 55 de țări.  
 



 

 Cum vor afecta creșterea prețurilor la inputurile agricole, costurile ridicate ale energiei, ESG-urile, 
schimbările climatice și de mediu radicale, condițiile meteorologice extreme și războiul dintre 
Ucraina și Rusia?  
 Ne confruntăm cu începutul prăbușirii ordinii alimentare globale actuale? 
Site: https://agribusinessforum.org (site-ul ABF2022 va fi disponibil în curând). 

 
 
“International Machinery Forum 2022” 
Viena, 16-17 noiembrie 2022 
 
International Machinery Forum 2022”, forum cu componentă B2B şi participare internaţională, ce 
va avea loc la Viena în perioada 16-17 noiembrie 2022. 
Forumul din acest an îşi concentrează atenţia asupra unor subiecte precum: fabrica inteligentă, 
siguranţa gestionării datelor industriale, producţia ecologică şi economia circulară, lanţuri de 
aprovizionare internaţionale durabile şi eficiente. 
 
Doritorii se pot înregistra pentru participare la adresa: https://machinery2022.b2match.io/signup 
Participarea, atât on-line cât şi on-site, nu implică costuri pentru firmele româneşti şi reprezentanţii 
acestora. 
Participanţii îşi pot planifica, prin intermediul platformei de înregistrare, întâlniri de afaceri de tip 
B2B. Acestea se vor desfăşura virtual, tot prin intermediul platformei, pe parcursul celor două zile 
ale conferinţei sau fizic pentru participanţii on-site. 
 
De ce să participați? 

International Machinery Forum 2022 conectează 
până la 1.500 de experți și companii din peste 80 de 
națiuni. 
• Explorați-vă oportunitățile de export și faceți 
noi conexiuni de afaceri. 
• Beneficiați de platforma B2B și rezervați întâlniri 

B2B.  
• Găsiți noi parteneri de afaceri internaționali și experți!  
• Deveniți un Expozant sau Sponsor pentru a vă prezenta produsele sau serviciile.  
• Utilizați piața pentru a face schimb de oportunități de afaceri.  
 
Principalele subiecte ale evenimentului:  
• Date și conectivitate – Cât de sigure sunt datele industriale? 
Perspectivă asupra proiectelor aplicate în ceea ce privește gestionarea datelor industriale, IA 
industrială sau alte soluții digitale de ultimă oră pentru jucătorii din industrie. 
• Decizii inteligente – Pot automatizarea și căutarea lucrătorilor calificați să meargă mână în 
mână? 
Explorați noi produse și servicii în domeniul fabricii inteligente și automatizării și urmăriți discuția 
privind căutarea lucrătorilor calificați.  
• Producție ecologică și economie circulară  
Cunoașteți soluții fezabile despre modul în care producția ecologică și transformările proceselor și 
optimizarea reciclării sunt încă posibile în diferite sectoare industriale, independent de dimensiunea 
companiei. 
 
Accent special anul acesta pe: 
• Cum să faceți aprovizionare internațională 



 

Aflați de la experți principalii factori de 
succes ai achizițiilor la nivel mondial. 
• Aprovizionare durabilă – Cum va 
afecta Supply Chain Act aprovizionarea? 
Perspectivă asupra modului de abordare a 
schimbărilor majore pentru companiile din 
sectorul aprovizionării. 
• Lanț de aprovizionare eficient – 
Oportunități de optimizare prin IoT și automatizare 
Discuția specialiștilor despre cum să atenuăm riscurile lanțului de aprovizionare și provocările de 
distribuție.   
Informaţii suplimentare despre acest eveniment cu participare internaţională şi despre agenda 
conferinţei pot fi consultate la adresa: https://machinery2022.b2match.io/ . 
 
 
The 4ο international Balkans & Black Sea Forum 2022  
(Atena, 5-6 decembrie 2022) 
 
Acesta va avea loc la Atena sub evidențierea  
„ Legătura eurasiatică după 2022: arena cu mize mari în securitate, comerț și investiții”, 
prezentând 6  sesiuni de mare calibru,  30  de zone focale și  33  de vorbitori renumiți din Grecia și 
din străinătate.  
 
Acesta se va desfășura în limba engleză și va găzdui 300 de delegați de la companii de top, factori 
de decizie, diplomați, cercetare și mediul academic. 
 
De ce să participi?  
BBSF2022 are loc într-un moment al numeroaselor provocări geopolitice, economice și de schimbare 
a puterii care influențează scena globală și pun în pericol echilibrul social și economic al 
regiunilor. Într-o lume a incertitudinii și a perturbărilor constante, aspiră să deschidă calea pentru un 
schimb de opinii și dialog sincer, coerent și constructiv, necesar astăzi mai mult decât oricând. 

site: https://balkansblackseaforum. org 
 
EMSETECH 2023 
26 - 29 ianuarie 2023,  
B1-B3, Romexpo Bucuresti 
 
EMSETECH, Târgul Internațional de Electronice de Consum, 
Mobilitate, Software, Energie și Tehnologie este cel mai 
important eveniment tehnologic din România.  
 
Cele mai recente inovații tehnologice, noi produse și servicii 
sunt prezentate la EMSETECH în următoarele domenii: 
 ELECTRONICE DE LARG CONSUM 
 MOBILITATE 
 CONECTIVITATE ȘI ECOSISTEME DIGITALE 
 AUTOMATIZARE ȘI ROBOTICĂ 
 SOLUȚII ENERGETICE 
 PIESE ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE PROIECTATE 

Mai multe informații pot fi regăsite la următorul link: https://emsetech.intradefairs.com/ 



 

 
 
 

Global Industrie,  
7-10 martie 2023,  
Eurexpo Lyon 
 
Global Industrie s-a impus ca una dintre cele mai 
importante expoziții din lume dedicate industriei. 
Poziționarea sa cu hotărâre modernă, orientată atât 

spre industria viitorului, cât și către afacerile internaționale, explică succesul întâlnit de edițiile sale 
anterioare desfășurate în ani pare la Paris și ani impari la Lyon.  
 
O diversificare geografică care îi permite să-și sporească atât oferta, cât și varietatea vizitatorilor săi. 
Un veritabil barometru al industriei, expoziția este reprezentativă și prezintă diferite sectoare, 
echipamente, cât și know-how.  
 
Global Industrie are astfel: 

• 85 de țări reprezentate de vizitatorii săi  
• 40% dintre expozanții săi din străinătate , din 40 de țări  
• Această poziționare și această sensibilizare europeană și globală remarcabilă explică 

angajamentul și sprijinul activ față de 
expoziție de către cele mai înalte autorități 
politice și instituționale , precum și 
organizațiile socio-profesionale. 
• Este astfel plasată sub patronajul 
președintelui francez, domnul Emmanuel 
Macron și găzduiește o serie de oficialități și 
reprezentanți ai celor mai mari organizații 
profesionale europene din lumea industriei. 
Mai multe detalii despre eveniment precum și 
domeniile de interes ale târgului pot fi regăsite 

aici:  
https://global-industrie.com/en/presentation 
 
 
HANNOVER MESSE - WORLD’S LEADING INDUSTRIAL SHOW,  
17 - 21 aprilie 2023 
 
HANNOVER MESSE este cea mai importantă platformă internațională pentru transformarea 
industrială - cu inovații excelente sau produse neobișnuite.  
 
HANNOVER MESSE reunește sectoarele industriale de bază într-o singură locație – de la ingineria 
unităților, automatizare, energie, cercetare și dezvoltare și IT industrial până la subcontractare.  
Expoziția oferă vizitatorilor acces la inovații și tendințe noi, precum și schimburi de experiență și este 
ocazia perfectă pentru a iniția noi colaborări de afaceri. 
Mai multe detalii pot fi regăsite aici: https://www.hannovermesse.de/en/about-us/about-the-show/ 
 
 
 



 

Automotive Expo & B2B Meetings,  
25 mai 2023, Sibiu 
 
Together for great business 
 
Automotive Expo & B2B Meetings este cel mai important Târg auto B2B din România, organizat cu 
scopul de a dezvolta și îmbunătăți relațiile de afaceri, dedicat profesioniștilor din industria auto, 
cumpărătorilor, furnizorilor și sub-furnizorilor. 
 
În cadrul Automotive Expo & B2B Meetings facilităm expoziția de produse, prezentarea de noi 
inovații tehnologice, accesul la informații, cooperarea și dezvoltarea de noi parteneriate. 
Pentru participare, vă rugăm să vă înregistrați în înregistrarea online. 
 
 
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. 
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. 
 
 
 

Misiuni economice organizate de Arhipelago 
 

Arhipelago (Afaceri.ro), membru al Entreprise Europe Network, organizează o serie de misiuni 
economice.  
Principalele obiective ale acestor misiuni sunt acelea de a descoperi și învăța noi modele de business 
din tările vizitate și interacționarea cu antreprenorii locali și își vor putea presenta produsele sau 
serviciile și vor explora oportunitățile de export. De asemenea, în cardrul misiunilor vor avea loc 
întâlniri B2B cu potențiali parteneri de afaceri.  



 

Persoanele interesate să participe în cadrul acestor misiuni, sunt invitate să afle mai multe detalii la 
următoarele link-uri de legătură: 
 
 Misiunea economică Afaceri.ro America de Sud, în perioada 20 noiembrie - 1 decembrie 
2022, 
Link: Trade Mission Afaceri.ro South America – From the Atlantic to the Pacific over the Andes | 
Afaceri.ro 
 
 Misiune economică in Patagonia, în perioada 01 – 11 decembrie 2022 
Link: https://www.afaceri.ro/bootcamp-afaceri-ro-patagonia-2022-argentina-chile/  
 
 Misiune economică în Arabia Saudită şi Kuwait, în perioada 17 – 27 februarie 2023 
Link: https://www.afaceri.ro/afaceri-ro-trade-mission-saudi-arabia-kuwait-2023/  
 

 
Oportunități de afaceri și de inovare 

 
OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 

 
BOKR20221028002 
O companie coreeană de dimensiuni medii specializată în echipamente de comunicații precum 
routerul WiFi caută operatori sau distribuitori de telecomunicații. Cu expertiza sa tehnică și 
capacitatea de producție, această companie a fost un furnizor important pentru operatorii coreeni 
de telecomunicații. Compania cauta parteneri straini in baza contractului comercial sau de furnizor. 
 
 
RDRKR20221101001 
Companie coreeană, caută parteneri de cercetare și dezvoltare pentru a dezvolta Marine Digital Twin 
sau Marine Smart Service System bazat pe tehnologia de comunicare maritimă în bandă largă cu 
acoperire lungă. 
Compania dorește să-și utilizeze tehnologia pentru controlul și întreținerea în siguranță a navelor și 
a altor active la distanță, cum ar fi fabricile off-shore. Pentru a aplica pentru Eureka sau Eurostars, 
compania caută parteneri de cercetare și dezvoltare cu tehnologii legate de comunicațiile 5G sau 
serviciile IT marine. 
 
BRBG20221031008 
Companie bulgară de producție și procesare a mierii caută parteneri internaționali în baza unui acord 
cu furnizorii pentru a-și extinde portofoliul de miere/produse din miere și cota de piață în și în afara 
Europei. 
 
BOHR20221028011 
O companie croată oferă un sistem de măsurători precise de laborator și de control al temperaturii 
și umidității în industria farmaceutică. Acesta asigură monitorizarea automată, fiabilă și continuă a 
condițiilor de mediu în toate fazele producției și distribuției medicamentelor. Compania caută 
intermediari comerciali (agenți și distribuitori). 
 
BOBG20221031006 
O fabrică de procesare a mierii și o fermă de stupi oferă parteneriate de afaceri în baza unui acord 
comercial (acord de servicii de distribuție) și/sau acord de investiții pentru a-și extinde portofoliul de 
clienți și a crește cota de piață a produselor sale. Compania este deja prezentată pe piețele 
internaționale și are o capacitate de producție neexploatată. 



 

 
BOIT20221013025 
O companie comercială italiană oferă o gamă largă de conserve de fasole organice și convenționale, 
leguminoase, cereale și roșii sub propriile etichete de marcă. Compania caută distribuitori și agenți 
comerciali, în toată Europa, cu experiență de lucru cu canale en-gros, retail și foodservice pe piețele 
lor locale. 
 
BOSI20221011016 
Un producător sloven consacrat în produse de protecție a pielii de înaltă calitate, cum ar fi unguente 
pentru protecția tatuajului și protecția pielii bebelușilor, caută distribuitori pentru propria marcă. De 
asemenea, oferă acorduri de producție pentru produse de protecție a pielii cu etichetă albă și etichetă 
privată pentru companiile de pe piețele UE. Compania este specializată în dezvoltarea, fabricarea și 
vânzarea de produse inovatoare și de înaltă calitate pentru îngrijirea pielii. 
 
BOFR20221004010 
O companie franceză care dezvoltă o gamă de soluții inovatoare pentru producerea de energie 
electrică prin extragerea de energii regenerabile – eoliană și solară – caută distribuitori și parteneri 
industriali în cadrul unor acorduri comerciale. 
 
BOES20221003003 
Companie spaniolă specializată în proiectarea, fabricarea și exportul tuturor tipurilor de accesorii și 
huse pentru genți și oferă servicii de consultanță (inclusiv participarea la proiecte de cercetare și 
dezvoltare). Compania își oferă cunoștințele prin acorduri de subcontractare și/sau servicii 
partenerilor internaționali interesați de produse inovatoare, dezvoltare și industria de producție 
inteligentă 4.0. 
 
BOPL20220927012 
Compania poloneză este specializată în furnizarea de servicii de drone în principal pentru industria 
energetică. Oferă șiruri de linii electrice, precum și inspecții ale fermelor solare și eoliene, conductelor 
și liniilor electrice folosind camere termografice și fotografii de prim-plan. De asemenea, oferă 
fotografii aeriene în scop promoțional. Compania caută cooperare internațională. 

 
 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 
 
TODE20221031005 
O universitate germană a dezvoltat o tehnologie care atinge sensibilități ridicate pe o gamă spectrală 
mare. Această tehnologie mărește sensibilitatea la măsurarea probei de analiză cu semnale de înaltă 
frecvență și este utilizată în analiza chimică și controlul calității. Universitatea oferă o licență și un 
acord de cooperare tehnologică. 
 
TOGR20221013024 
Compania greacă, activă în sectorul interacțiune om-mașină, oferă dispozitiv-sistem disruptiv pentru 
urmărirea de înaltă precizie a datelor despre mișcarea mâinilor și a degetelor pentru piețele de 
asistență medicală, aerospațială și industrie 4.0. Compania caută parteneri pentru cooperare tehnică 
sau acord comercial și acord de cooperare în cercetare. 
 
TOFR20221011017 
IMM-ul francez este specializat în proiectarea și producerea de soluții personalizate pentru recipiente 
sub presiune, coloană, reactor, schimbătoare de căldură. 



 

Pentru a asigura urmărirea și controlul măsurătorilor în timpul transportului unui rezervor, IMM-ul a 
dezvoltat și patentat un sistem unic care permite localizarea rezervorului și măsurarea diferitelor 
proprietăți fizice. 
IMM-ul caută o companie interesată să cumpere brevetul acestui dispozitiv și să-l implementeze în 
diferite sectoare. 
 
RDRBG20221013019 
Un Start-up din Bulgaria care dezvoltă soluții tehnologice de mediu pregătește o propunere pentru 
un proiect SMART4ALL. Ca parte a conceptelor, este necesară o expertiză externă pentru a îndeplini 
decalajul tehnologic al echipei legate de modelarea de dispersie a datelor despre calitatea aerului 
aproape în timp real. 
 
RDRCH20221003013 
Un consorțiu cu parteneri din Elveția, Marea Britanie și UE caută spitale pilot pentru un proiect 
Orizont Europa, care este în prezent evaluat de Comisia Europeană. Proiectul va furniza un 
combustibil fără emisii prin furnizarea pilelor de hidrogen la o pătrime din prețul motorinei. 
Vehiculele (autobuze, mașini, ambulanță, drone etc.) vor fi furnizate și testate la locul spitalului pilot. 
Proiectul HYDROEFFI intenționează să demonstreze o posibilă cale către mobilitatea cu emisii zero 
până în 2030. 

 
 
 
 
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 
 

 


