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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: 
Enterprise Europe Network –  Consorțiul ERBSN 
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 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. 

 
 

http://ccisv.ro/content/prezentare-enterprise-europe-network/
http://een-romania.ro/contact/


 

 
 

Informații europene 
 
 
Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă de ajutoare în valoare de 500 de milioane EUR 
notificată de România pentru sprijinirea întreprinderilor în contextul războiului purtat de Rusia 
împotriva Ucrainei 
 
Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare în 
valoare de aproximativ 500 de milioane EUR (2 500 de 
milioane RON) notificată de România pentru sprijinirea 
întreprinderilor din toate sectoarele în contextul 
războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. 
 
De aceste măsuri vor putea beneficia întreprinderile 
mici și mijlocii („IMM-urilor”) cu o cifră de afaceri anuală 
de peste 4 milioane EUR (20 de milioane RON) și 
întreprinderile mari din toate sectoarele, cu unele 
excepții, cum ar fi jocurile de noroc și pariurile, 
asigurările, activitățile imobiliare, distribuția și comerțul 
cu energie și combustibil. Vor fi, de asemenea, excluse instituțiile financiare și de credit. 
 
Detalii: bit.ly/3AVgulc 
 
 
 
Coordonarea politicilor economice: Comisia stabilește orientări pentru a contribui la 
soluționarea crizei energetice și pentru ca Europa să devină mai ecologică și mai digitală 
 
 

Comisia a lansat în luna Noiembrie ciclul de 
coordonare a politicilor economice din cadrul 
semestrului european 2023. Pachetul se bazează 
pe previziunile economice din toamna anului 
2022, care au arătat că, după un prim semestru 
puternic, economia UE a intrat într-o fază mult 
mai dificilă. 
 
Coordonarea politicilor economice prin 
intermediul semestrului european va ajuta 
statele membre să atingă aceste obiective prin 
stabilirea de priorități și prin furnizarea de 

orientări clare și bine coordonate în materie de politici pentru anul următor. 
 
Mecanismul de redresare și reziliență, care dispune de un buget de 723,8 miliarde EUR sub formă de 
granturi și împrumuturi, continuă să ofere un flux constant de investiții în întreprinderile, infrastructura 
și competențele europene și sprijină o agendă ambițioasă de reforme până în 2026. 
 
Detalii: bit.ly/3gKgOfY 
 
 

https://bit.ly/3AVgulc
https://bit.ly/3gKgOfY


 

 
 

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. Normele actuale ale UE au fost instituite pentru a proteja 
consumatorii și urmăresc să asigure o funcționare eficace a pieței UE. Informații suplimentare sunt 
disponibile pe site-ul nostru de internet. 
 
Prezenta consultare 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. Aceasta 

 
Fondul Consiliului European pentru Inovare: primele investiții de capital în valoare totală de 190 
de milioane EUR în cadrul programului Orizont Europa 
 
Fondul CEI, componenta de investiții de capital a 
Consiliului European pentru Inovare (CEI), a luat 35 de 
decizii de investiții, primul lot din cadrul programului 
Orizont Europa. 
 
Cele 35 de decizii reprezintă o investiție totală de capital 
de aproximativ 190 de milioane EURO. 
 
Instrumentul Accelerator al CEI oferă start-up-urilor și IMM-urilor din domeniul tehnologiei profunde, 
care depun eforturi pentru a-și aduce tehnologiile inovatoare pe piață, granturi de până la 2,5 milioane 
EUR, combinate cu investiții de capital prin intermediul Fondului CEI, care variază între 0,5 și 15 
milioane EUR sau mai mult.  
 
Pe lângă sprijinul financiar, toate proiectele beneficiază de o serie de servicii de accelerare a dezvoltării 
de întreprinderi care oferă acces la expertiză, societăți și investitori de prim-plan și la actori importanți 
din cadrul ecosistemului. 
 
Detalii: bit.ly/3ualq1Q 
 

https://bit.ly/3ualq1Q


 

se bazează, de asemenea, pe consultarea publică întreprinsă pentru a sprijini recenta evaluare a 
legislației actuale a UE și pentru a remedia deficiențele identificate în legislația actuală, Consultarea 
publică este deschisă pentru contribuții din partea tuturor părților interesate.  
 
Chestionarul include două seturi de întrebări:  
- Secțiunea „Cetățeni”- Întrebări 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), 
- Secțiunea „Părți interesate”: Întrebări 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: https://bit.ly/3EvmjZ0 
 
 
 
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 
 

https://bit.ly/3EvmjZ0


 

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) 

https://www.urban-initiative.eu/new-european-bauhaus
https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/EN_ToR_EUI-IA-1-Call_10X2022.pdf
https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions?fbclid=IwAR0RCh3INRJjdVq0VaisO-eHd0YxcvdHdsOlcx7uB2pMtre3GAGNVhszQuI


 

 
Evenimente de brokeraj & misiuni economice 

 
Horizon Europe Digital - Face2Face Brokerage Event 2022 
 
Ideal-ist, rețeaua punctelor naționale de contact 
pentru cercetarea TIC, în cooperare cu 
Enterprise Europe Network, vă invită să 
participați la un eveniment de brokeraj cu 
întâlniri online Face2Face prestabilite care 
completează primul eveniment Orizont Europa 
Ziua de informare privind Clusterul 4 - Digital, 
Industrie și Spațiu. 
 
Beneficiile evenimentului: 
 obțineți cele mai recente informații de la Comisia Europeană 
 crearea de parteneriate de calitate pentru participarea la TIC în cadrul programului Orizont Europa  
 facilitarea înființării de consorții de proiecte pentru cererile de propuneri din cadrul programului 
Orizont Europa  
  discutarea si dezvoltarea de noi idei de proiecte privind TIC la nivel international 
 să vă promovați rezultatele cercetării, tehnologiile și know-how-ul 

Cine poate participa? 
Reprezentanți ai companiilor, universităților și institutelor de cercetare din întreaga lume care 
lucrează în sectorul TIC, interesați să împărtășească idei noi de proiecte și să găsească parteneri de 
colaborare. 
 
Subiecte principale: 
Subiectele de apel indicate în sistemul de brokeraj se referă la versiunea pre-publicată a Programului 
de lucru cluster 4. 
(Se preconizează că programul de lucru final va fi publicat în decembrie 2022).  
- Destinația 3: Tehnologii de date și calcul de top la nivel mondial 
- Destinația 4: Tehnologii digitale și emergente pentru competitivitate și adecvate pentru Pactul 
verde 
- Destinația 6: O dezvoltare etică și centrată pe om a tehnologiilor digitale și industriale 
 
 

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/ 
 

https://emsetech.intradefairs.com/
https://global-industrie.com/en/presentation
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. 
 
 
 
 

https://automotiveexpo.intradefairs.com/registration
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
http://ccisv.ro/content/wp-content/uploads/2022/08/CWIEME-Berlin-Intro.pdf


 

Oportunități de afaceri și de inovare 
 
OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  
 
BRFR20221124012 
O agenție franceză de vânzări specializată în promovarea și distribuția de dispozitive medicale 
inovatoare ar dori 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, cum ar fi ecologia, vor fi, de 
asemenea, luate în considerare. 
Pe langa acoperirea functionala larga, compania franceza colaboreaza indeaproape cu urmatoarele 
sectoare medtech: diagnostic, ingrijirea ranilor, boli de piele, mobilier de spital, consumabile, 
echipamente educationale, dentare, urologie, chirurgicale, robotica, ortopedie, radiologie/imagistica, 
ginecologie etc.  
Agentia franceza de vanzari ar dori sa isi extinda portofoliul in diferite domenii : medical, farmaceutic, 
sanatate, ecologie... Alte industrii conexe vor fi, de asemenea, luate în considerare. 
 
 BOGR20221102021 
O companie din Grecia a creat un software pentru a se ocupa de agricultura auto-ghidată prin AI 
(Inteligența Artificială) și DSS (Decision Support System) și caută un partener commercial în România. 
Compania unifică și exploatează tehnologiile predominante care fac agricultura autonomă, 
autosuficientă și durabilă. Acesta a creat un software pentru a gestiona agricultura auto-ghidată prin 
IA (Inteligența Artificială) și DSS (Sistemul de sprijin decizional), integrând toate tehnologiile 
relevante și încorporând aspecte ale sustenabilității și rezilienței. 
Compania va oferi soluții cheie pentru procesul general de agricultură. De la începutul selectării 
cultivării adecvate pentru un anumit domeniu, până la consum și reciclare. Pentru agricultură din 
punct de vedere comercial, putem automatiza selecția și ambalajele pregătite pentru distribuție și 
gestionarea deșeurilor. 
 
BOUA20221128017 
O companie ucraineană dezvoltă și produce componente pentru sisteme de porți de diferite tipuri: 
consolă, agățat, roll-back, leagăn, precum și ghidaje, cărucioare, role, catchere, suporturi, legături, 
opriri, dopuri etc. 
Compania ar dori să încheie un acord de agenție comercială/distribuție în România și are o bază de 
producție modernă puternică, care include toate etapele procesului de producție: de la proiectare la 
producție și expedierea produselor finite către client. 
O echipă de specialiști și personal tehnic calificat răspund rapid cerințelor pieței. 
Compania și-a început activitatea cu producția de componente pentru seturi de console. 
În prezent, compania poate oferi o gamă largă de componente pentru diferite tipuri de porți, wicket-
uri, sisteme de suspensie, mecanisme de ridicare, terenuri de sport și centre de divertisment. 
 
BOTR20221129004 
Senzor, expeditori și producător de electronice auto pentru companiile de echipamente originale 
parte, este în căutarea de parteneri și distribuitori. 
Cu cei 40 de ani de experiență, această companie turcă oferă servicii de proiect la cheie de la inginerie 
la producție și componente electronice și electromecanice asamblate finite la bordul companiilor de 
echipamente originale auto. Compania produce cele mai potrivite pruducte și design de sistem 
pentru industria auto și ar dori să încheie un acord de agenție comercială/distribuție în România. 
Pentru a ajunge pe noi piețe și clienți în străinătate, compania caută noi parteneri în baza unui acord 
comercial. 



 

Această nouă facilitate, cu structura sa constând dintr-un birou de cercetare-dezvoltare, laboratoare, 
atelier de prototip, scule & turnare secțiune, injecție de plastic și metal, prelucrare, formare la rece, 
linii electronice de înșirare, secțiunea de sudare și linii de asamblare. 
 
BRJP20221102001 
Societatea comercială japoneză ar dori să colaboreze cu o societate din UE care furnizează substanțe 
chimice și compuși pentru fabricarea de electrozi și alte aplicații în sectorul electronicii. Aceștia doresc 
să reprezinte acest partener al UE pe piața japoneză sub forma unui acord comercial sau de furnizor. 
Ei sunt în căutarea unui 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 
al UE care să poată furniza substanțe chimice și compuși specifici care sunt de înaltă calitate și utilizați 
într-o serie de aplicații, cum ar fi semiconductorii și plăcile de circuite. Acestea pot oferi partenerului 
UE posibilitatea de a intra sau de a-și extinde activitatea pe piața japoneză prin intermediul canalelor 
lor comerciale existente. 
 
Compania japoneză are o vastă cunoaștere a substanțelor chimice și a compușilor, precum și 
informații de marketing pentru a sprijini partenerul UE. Expertiza lor în domeniul marketingului va 
ajuta partenerul UE să își extindă și să își îmbunătățească reputația de afaceri în Japonia. Compania 
japoneză va suporta costurile interne ale forței de muncă și va oferi sprijin juridic, astfel încât 
partenerul UE să poată intra pe piața japoneză cu costuri mai mici. 
Compania japoneză caută drepturi exclusive de distribuție pentru produse de înaltă calitate care 
îndeplinesc cerințele lor. Compania ar dori să ia în considerare inițial un acord de agenție comercială, 
dar dacă parteneriatul decurge fără probleme, un acord de servicii de distribuție va fi luat în 
considerare. 
 
 
OPORTUNITĂȚI DE INOVARE  
 
TOFR20221121010 
IMM expert  în manipulare și ansambluri de robotică pentru componente miniaturizate cu 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. 
 
Deeptech oferă mai multe servicii și, de exemplu: 
- analiza procesului curent, 
- realizarea studiilor de fezabilitate, 
- dezvoltarea platformelor modulare si ergonomice cobotice (pentru incercari si productie mica), 
echipamentele de robotica aduc acuratete utilizatorilor, 
- dezvoltarea de dispozitive complet automate flexibile și ergonomice (pentru producție medie și 
mare), 
- să-și împărtășească cunoștințele în domeniul micro-roboticii, -manipulare și asamblare cu 
partenerul care va fi pe deplin independent și calificat. 
 
Compania franceză oferă servicii de robotică pentru a reduce dificultățile din timpul întregului proces 
de dezvoltare, pentru a ajuta partenerul să avanseze nivelul de inovare în produsele sale și pentru a 
îmbunătăți viața profesională a angajaților. Compania ar dori să încheie un acord de agenție 
comercială/distribuție în România. 
 



 

TODE20221118006 
O întreprindere din nordul Germaniei caută parteneri care doresc să crească valoarea proprietății și 
să îmbunătățească climatul natural al clădirilor, reducând în același timp amprentele de CO² ale 
acestora. 
Întreprinderea din nordul Germaniei a dezvoltat un sistem inovator de construcție pentru construirea 
de fronturi care pot fi adăugate la majoritatea proprietăților din portofoliu. Frontul de construcție 
aditiv vine cu floră regională, ceea ce duce la reducerea amprentei co² a clădirilor, îmbunătățirea 
climei în clădire și îmbunătățirea biodiversității în zonă. Sistemul inovator arată că soluțiile inteligente 
și durabile pot merge mână în mână cu eficiența economică și cu interesele de proiectare a 
proiectelor. 
Întreprinderea din nordul Germaniei caută parteneri de cooperare pentru a implementa primele 
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 excelent și peste 40 de ani 
de experiență globală în sisteme de automatizare, dezvoltarea de software / hardware oferă noi 
tehnologii ca management al energiei, cu o viziune holistică și optimizarea consumului bazată pe AI 
și IOT. 
Compania este mică, flexibilă și experimentată, oferă consultanță neutră, decizii corecte de proiect 
profesional și management agil al echipei. Datorită know-how-ului experților lor seniori în sectoare 
precum construcția de mașini speciale, generarea de energie, sistemele feroviare, produsele 
alimentare și băuturile și produsele farmaceutice, aceștia dezvoltă arhitectura sistemului pentru 
produse noi, selecția neutră a sistemelor pentru digitalizare, IoT și proiecte de automatizare, 
calificarea tehnologiei de automatizare în fabricile farmaceutice. 
Acest POD se referă la o ofertă tehnologică specifică, numită eMOS, care face rețelele energetice 
transparente, gestionează comunitățile de energie și optimizează consumul total de energie 
(electricitate, răcire, încălzire, bioflueluri). 
eMOS este un sistem inteligent de management al energiei și reduce utilizarea energiei cu o viziune 
holistică. Implementează rețele inteligente și optimizează producția și consumul de energie în 
obiectele atribuite (celulele eMOS) într-o manieră de auto-învățare folosind inteligența artificială și 
prognozele meteorologice. Companie Doreste să incheie un acord comercial în România. 
 
TOPL20221027023 
O instituție poloneză oferă tehnologia de producție a materialelor de intrare pentru tehnologia de 
imprimare 3D - Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM). 
Soluția include tehnologia de producere a materialelor de intrare din bronzuri de aluminiu 
multicomponente de tip Cu-Al-Mn-Ni-Fe sub formă de fire cu un diametru de 1,0 mm destinate 
producției de obiecte în tehnologia de imprimare 3D, Wire Arc Additive Manufacturing 
(WAAM).Firele ar putea fi ajustate la cerințele clienților individuali. Instituția este pregătită să 
coopereze 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. 
 
 

 
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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