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Centrul Enterprise Europe Network  
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE SUCEAVA 

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/


 

 
1 Companiile vor fi considerate „mari” dacă depășesc cel puțin două dintre următoarele criterii: 

• totalul bilanțului de 20 de milioane de euro; 
• cifră de afaceri netă de 40 de milioane de euro; 
• medie de 250 de salariaţi pe parcursul exerciţiului financiar. 

Informații europene 

 
Consiliul dă undă verde directivei privind raportarea corporativă a unor aspecte de 
sustenabilitate 

În data de 14 Decembrie 2022 Parlamentul UE a aprobat Directiva privind raportarea de către 
întreprinderi de informații privind sustenabilitatea (CSRD). Statele membre au la dispoziție 18 luni 
pentru a transpune prevederile CSRD în legislația națională după publicarea acesteia în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene (16 Decembrie 2022). 
Aceasta înseamnă că întreprinderile vor avea în curând obligația de a publica informații detaliate 
privind aspecte de sustenabilitate. Acest lucru va crește responsabilitatea întreprinderilor, va 
preîntâmpina apariția unor standarde naționale divergente și va facilita tranziția către o economie 
durabilă. 
 
CSRD este cea mai recentă dintr-o serie de directive privind raportarea nefinanciară, cunoscută drept 
raportarea de sustenabilitate. Aceste cerințe au fost introduse inițial de Directiva de raportare 
nefinanciară din 2014 („NFRD”), care a modificat Directiva contabilă din 2013 („Directiva contabilă”) 
pentru a solicita raportarea privind anumite aspecte de mediu și sociale. 
CSRD dezvoltă prevederile NFRD prin extinderea domeniului de aplicare și prin impunerea unor cerințe 
de raportare mai detaliate pentru companiile vizate. 
CSRD se va aplica tuturor: 

• companiilor „mari”1 din UE; și 
• companiilor listate pe piețele reglementate din UE (cu excepția microîntreprinderilor). 

CSRD se aplică și IMM-urilor listate. Cu toate acestea, IMM-urile listate vor fi supuse unor cerințe mai 
ușoare de raportare și vor beneficia de opțiunea de a nu raporta până în 2028. 



 

Una dintre caracteristicile cheie ale raportării în conformitate cu cerințele CSRD constă din faptul că 
rapoartarea se va realiza pe baza conceptului de dublă materialitate – adică atât modul în care 
afacerile lor influențează și sunt afectate de problemele de mediu, sociale și ale drepturilor omului, cât 
și de guvernanță („ESG”).  
 
Printre aspectele pe care companiile vor trebui să raporteze se numără: 

• reziliența modelului de afaceri și strategiei companiei sau grupului în raport cu riscurile de 
sustenabilitate;  

• strategia de sustenabilitate și planul/ planurile de tranziție; 
• modul în care modelul de afaceri și strategia companiei iau în considerare interesele părților 

interesate și impactul acestora asupra problemelor de sustenabilitate; 
• obiectivele și politicile de sustenabilitate; 
• orice scheme de stimulente legate de probleme de sustenabilitate; 
• indicatori relevanți pentru aspectele de sustenabilitate raportate; 
• descriere a proceselor de due diligence în ceea ce privește aspectele de sustenabilitate și 

acțiunile întreprinse pentru a remedia sau a atenua potențialele impacturi negative în 
lanțurile sale de aprovizionare. 

În plus, rapoartele vor trebui să fie însoțite de o opinie de asigurare limitată: este prima dată când 
vedem o cerință generală de audit la nivelul UE pentru informațiile de sustenabilitate, iar aceasta este 
probabil să influențeze direcția pe care o pot urma alte jurisdicții 
 
În cadrul CSRD, European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a fost numit consilier tehnic al 
Comisiei Europene care elaborează proiecte de Standarde Europene de Raportare de 
Sustenabilitate (ESRS). După consultareA publică, EFRAG a transmis acum Comisiei Europene un prim 
set de propuneri de ESRS pentru adoptare. Aceste ESRS acoperă subiecte de mediu, sociale și de 
guvernanță. Standarde suplimentare specifice anumitor sectoare de activitate sunt planificate pentru 
perioada următoare. 
Propunerile de ESRS introduc conceptul de dublă materialitate (abordare multi-stakeholder) și extind 
limita de raportare a unei companii la întregul său lanț valoric. 
Detalii urmărind link-ul de aici 
 
 
Fit for 55: Consiliul și Parlamentul ajung la un acord provizoriu privind 
sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii și Fondul Social 
pentru Climă 

 
Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un 
acord politic provizoriu privind propunerile 
legislative importante ale pachetului „Fit for 55” 
care vor reduce în continuare emisiile și vor aborda 
impactul lor social. Acordul este provizoriu în 
așteptarea adoptării oficiale în ambele instituții.  
 
Sistemul UE de comercializare a certificatelor 
de emisii 
Sistemul UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS) este o piață a carbonului bazată pe 
un sistem de limitare și comercializare a 

certificatelor de emisii pentru industriile consumatoare de energie și sectorul de producere a 
energiei electrice. Este principalul instrument al UE în abordarea reducerii emisiilor, acoperind 
aproximativ 40% din totalul emisiilor de CO2 ale UE. De la introducerea sa în 2005, la nivelul UE, 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/11/28/council-gives-final-green-light-to-corporate-sustainability-reporting-directive/


 

emisiile au scăzut cu 41%. Acordul la care s-a ajuns face sistemul mai ambițios pentru a reduce și mai 
mult emisiile.  
Mai multe detalii: https://news.industriall-europe.eu/Article/682 
 
Instalațiile ETS 
Consiliul și Parlamentul au convenit să crească obiectivul general de reducere a emisiilor până în 2030 
în sectoarele acoperite de EU ETS la 62%. 
Colegislatorii au convenit asupra unui nou plafon total de emisii pe parcursul a doi ani de 90, respectiv 
27 de milioane de certificate și să majoreze rata anuală de reducere a plafonului cu 4,3% pe an din 
2024 până în 2027 și cu 4,4% din 2028 până în 2030 („factor de reducere liniară”). 
Rezerva de stabilitate a pieței (RSM) va fi consolidată prin prelungirea după 2023 a ratei anuale 
crescute de admisie a certificatelor (24%) și stabilirea unui prag de 400 de milioane de certificate. 
Consiliul și Parlamentul au convenit să consolideze mecanismul privind fluctuațiile excesive ale 
prețurilor, inclusiv prin prevederea unei eliberări automate a cotelor din MSR către piață. 
Instalațiile care vor beneficia de alocări gratuite vor trebui să respecte cerințele de condiționalitate, 
inclusiv sub formă de audituri energetice și, pentru anumite instalații, planuri de neutralitate climatică. 
Se pot acorda, în anumite condiții, alocări suplimentare gratuite tranzitorii sectorului termoficare din 
anumite state membre, pentru a încuraja investițiile în decarbonizarea acestuia. Colegislatorii au 
convenit să elimine derogarea pentru instalațiile de producere a energiei electrice și să transfere cotele 
rămase în Fondul de Modernizare pentru a sprijini modernizarea, diversificarea și transformarea 
durabilă a sectorului energetic. Comisia va evalua și va raporta până la 31 decembrie 2026 cu privire 
la posibilitatea de a include sectorul incinerării deșeurilor municipale în ETS, în vederea includerii 
acestuia începând cu 2028 și să evalueze necesitatea unei posibilități de renunțare până în 2031. 
 
Fondul de Modernizare și Fondul de Inovare 
În ceea ce privește Fondul de Modernizare, volumul acestuia va fi majorat prin licitarea a încă 2,5% din 
plafon, pentru care 90% trebuie să fie folosit pentru susținerea investițiilor prioritare. 
Deși proiectele de gaze naturale nu vor fi, în principiu, eligibile pentru finanțare, o măsură tranzitorie 
va permite actualilor beneficiari ai fondului să continue finanțarea pe termen limitat a proiectelor de 
gaze naturale în anumite condiții. 
Consiliul și Parlamentul au consolidat și Fondul pentru inovare. În comparație cu dimensiunea actuală 
a fondului, s-au adăugat 20 de milioane de certificate suplimentare provenite din extinderea 
domeniului de aplicare a EU ETS maritime la nave mari suplimentare și includerea metanului și a 
nitroxizilor. Vor exista apeluri dedicate pentru decarbonizarea sectorului maritim în cadrul Fondului de 
inovare. 
 
Fondul Social pentru Climă 
Consiliul și Parlamentul au convenit să înființeze un Fond Social pentru Climă pentru a sprijini 
gospodăriile vulnerabile, microîntreprinderile și utilizatorii de servicii de transport să facă față 
impactului asupra prețurilor unui sistem de comercializare a certificatelor de emisii pentru clădiri și 
transportul rutier și combustibili pentru sectoare suplimentare. Consiliul și Parlamentul au convenit că 
fondul va face parte din bugetul UE și va fi alimentat din venituri alocate externe de maxim 65 de 
miliarde de euro. Această arhitectură bugetară permite fondului să beneficieze de o unele garanții 
legate de bugetul european, fără a redeschide cadrul financiar multianual al UE. 
Fondul ar urma să fie înființat în perioada 2026-2032, cu eligibilitatea cheltuielilor de la 1 ianuarie 2026 
pe baza licitației a 50 de milioane de certificate în 2026 pentru a permite sprijinul la înființarea fondului 
(„alimentare anticipată”) în timp ce noul sistem de comercializare a certificatelor de emisii ar prevedea 
finanțarea Fondului începând cu 2027. 
Fondul va fi folosit de statele membre pentru a finanța măsuri și investiții pentru a aborda impactul 
prețului carbonului asupra cetățenilor vulnerabili și microîntreprinderilor. 
Fiecare stat membru ar prezenta Comisiei un „plan social pentru climă”, care să conțină măsurile și 
investițiile pe care intenționează să le întreprindă pentru a amortiza impactul noului sistem de 
comercializare a emisiilor asupra gospodăriilor vulnerabile. Astfel de măsuri ar putea include creșterea 

https://news.industriall-europe.eu/Article/682


 

eficienței energetice a clădirilor, renovarea clădirilor, decarbonizarea încălzirii și răcirii clădirilor și 
adoptarea mobilității și transportului cu emisii zero și cu emisii scăzute, precum și măsuri care oferă 
sprijin direct, într-o manieră temporară și limitată. 

Consiliul și Parlamentul au decis să aplice un plafon de 37,5% din costurile totale estimate ale planurilor 
sociale pentru climă posibilității statelor membre de a oferi sprijin temporar pentru venituri directe. 
Consiliul și Parlamentul au convenit că fondul ar fi în beneficiul tuturor statelor membre și au păstrat 
metoda de alocare propusă de Comisie, majorând în același timp cota minimă din fond pentru fiecare 
stat membru. 
Statele membre vor contribui la nivel național din propriile bugete la măsurile întreprinse (cofinanțare 
25%). În ceea ce privește metoda de gestionare a fondului, Consiliul și Parlamentul au convenit asupra 
managementului direct al performanței, combinat cu elemente de management partajat. Statele 
membre vor avea posibilitatea de a primi asistență tehnică de până la 2,5% pentru punerea în aplicare 
a măsurilor planului și 15% din resurse ar putea fi utilizate în cadrul programelor politicii de coeziune.  
 
Detalii urmărind link-ul de aici 
 
Instituțiile UE convin asupra priorităților comune pentru 2023 și 2024 
Președintele Parlamentului European Roberta Metsola, prim-ministrul ceh Petr Fiala, pentru 
Consiliul Uniunii Europene, și președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, au semnat Declarația 
comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2023 și 2024, bazându-se pe progresele solide 
înregistrate în ultimul an. 
Declarația comună stabilește o viziune europeană comună pentru o Europă mai puternică și mai 
rezistentă în fața agresiunii brutale și neprovocate a Rusiei împotriva Ucrainei și a impactului său 
amplu, abordând în același timp alte provocări importante, precum criza climatică și tulburările 
economice. Uniunea Europeană va continua să fie alături de Ucraina și de poporul său, accelerând 
în același timp tranziția verde și digitală. 
Declarația comună evidențiază propuneri legislative cheie care sunt în prezent în mâinile 
Parlamentului European și ale Consiliului sau care vor fi înaintate de Comisia Europeană în 2023 și 
angajează cele trei instituții ale UE să acorde cea mai mare prioritate inițiativelor care vizează 
realizarea obiectivelor europene stabilite prin Green Deal, realizarea tranziției digitale și creșterea 
rezilienței UE, crearea unei economii care funcționează pentru oameni, întărirea Europei în lume, 
promovarea modului nostru de viață european și protejarea democrației și a valorilor noastre. Cele 
trei instituții urmăresc să obțină cel mai bun progres posibil în ceea ce privește inițiativele incluse 
în Declarația comună până la următoarele alegeri europene din 2024. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/12/18/fit-for-55-council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-eu-emissions-trading-system-and-the-social-climate-fund/


 

 
 

În ciuda unui an dificil, liderii celor trei instituții UE au salutat, de asemenea, realizările din 2022. 
Odată cu adoptarea planului REPowerEU, UE va elimina treptat dependența Europei de energia rusă 
din surse fosile, stimulând în același timp utilizarea energiei din surse regenerabile și securitatea 
energetică. În același timp, punerea în aplicare a Planurilor Naționale de Redresare și Reziliență în 
cadrul NextGenerationEU încurajează o redresare robustă. Cele trei instituții rămân angajate să 
găsească soluții comune UE pentru a aborda criza costului vieții pentru cetățeni și întreprinderi. 
 
Mai mult, a fost agreată o legislație importantă într-un număr de domenii prioritare deja identificate 
în Declarația comună din 2022, inclusiv cu privire la emblematica Lege privind piețele digitale și 
Legea privind serviciile digitale, salariile minime echitabile, egalitatea de gen în consiliile de 
conducere ale companiilor și unele dintre propunerile din cadrul Health Union și Fit for 55. Începutul 
anului 2022 a marcat, de asemenea, 20 de ani ai monedei euro și începutul Anului European al 
Tineretului. 
Detalii urmărind link-ul de aici 
 
 

 
Programul de digitalizare a IMM: granturi PNRR de 
20.000-100.000 EUR 

 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de 
coordonator de reforme și investiții, publică Ghidul specific - condiții de 
accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și 
Reziliență pentru sprijinirea activităților/acțiunilor specifice care să sprijine 
IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale. 
 

Beneficiari eligibili:  
IMM-uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată 
privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea 

https://www.consilium.europa.eu/media/60857/joint-declaration-2023-2024-working-document.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/12/6fc7518645d7dbdb8775ed22d61016cf.rar


 

înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 301/2011, care au sediul social în România. 
 

 
Buget apel:  
Valoarea totală alocată prezentului apel este de 347,50 milioane 
euro, defalcată astfel: 
• 34,75 milioane EUR aferent componentei 012 Servicii și aplicații 
IT dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale, 
• 312,75 milioane EUR aferent componentei: 010 Digitalizarea 
IMM-urilor. 
 
 

Calendar orientativ privind apelul de proiecte: 
• Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.02.2023, ora 10.00 
• Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.03.2023, ora 24:00 
• Perioadă etapă evaluare proiecte: 01.04.2023 – 31.05.2023 

 
Alocarea bugetului pe regiuni de dezvoltare 
Regiune Buget regiune 

(euro) 
Buget regiune 
(lei) 

Nord Est 44 978 494,27 221 244 715,46 
Sud Est 48 153 174,18 236 860 648,47 

Din acești bani se vor acorda IMM-urilor granturi astfel: 
• 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere; 
• 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică; 
• 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie. 

Valoarea asistentei financiare nerambursabile reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile 
pentru toate tipurile de beneficiari, 10% reprezentând cofinanțare asigurată din surse proprii, de către 
beneficiari. 
Solicitările de finanțare vor fi transmise on-line prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor 
de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență și poate fi accesată la 
următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro. 
Pentru mai multe informații inclusiv condiții de eligibilitate a beneficiarilor, cheltuieli eligibile și alte 
informații puteți consulta ghidul specific disponibil la link-ul de aici. 

 
Coordonarea politicilor economice: Comisia stabilește orientări pentru a 
contribui la soluționarea crizei 
energetice și pentru ca Europa să 
devină mai ecologică și mai 
digital 
 
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. 

https://proiecte.pnrr.gov.ro/
https://mfe.gov.ro/ghidul-specific-conditii-de-accesare-a-fondurilor-europene-aferente-planului-national-de-redresare-si-rezilienta-in-cadrul-apelului-de-proiecte-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-e/


 

 
 

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. 

 
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 
 
 

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/3gKgOfY
https://bit.ly/3ualq1Q


 

 
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 
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 

https://bit.ly/3EvmjZ0


 

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) 
 

 
 

Evenimente de brokeraj & misiuni economice 
 
Horizon Europe Brokerage Event Cluster 4 Space calls 2023 & 2024 
 
Enterprise Europe Network, în parteneriat cu Enterprise Ireland și National Contract Points (NCPs) vă 
invită să participați la un eveniment internațional de parteneriat referitor la viitoarele apeluri de 
proiecte din cadrul programului Horizon Europe.  
 
Acesta este un eveniment virtual gratuit, 
în care se vor prezenta apelurile de 
proiecte ce se vor lansa în perioada 2023-
2024 în cadrul Clusterului 4 „Dezvoltarea 
digitală, industria și spațiul” al 
programului Horizon Europe incluzând 
perspectivele și așteptările Comisiei 
Europene cu privire la acest program.  
 
În același timp, evenimentul vă va oferi o 
experiență unică de colaborare 
internațională pentru a crea viitoare 
parteneriate câștigătoare.  
 
 
Programul evenimentului va include prezentări din partea Comisiei Europene și a Punctelor Naționale 
de Contact aferente domeniului „Spațiul” și va oferi o oportunitate unică de a prezenta idei și 
expertiză în fața organizațiilor de cercetare de top și a inovatorilor de ultimă oră din întreaga 
industrie. Evenimentul virtual de brokeraj vă va permite să vă extindeți rețeaua internațională și să 
creați parteneriate strategice prin întâlniri individuale programate. De asemenea, participanții vor 
avea ocazia să se întâlnească cu experții Punctelor Naționale de Contact și ai Enterprise Europe 
Network. Evenimentul este deschis IMM-urilor, companiilor mari și organizațiilor de cercetare din 
întreaga Europă. 
 
Evenimentul este gratuit și va avea loc în data de 02.02.2023, dar înregistrarea și activarea profilului 
sunt obligatorii pentru a participa la evenimentul de brokeraj. 
Înscrierile sunt disponibile la adresa: https://horizon-europe-brokerage-event-cluster.b2match.io/- 
până la data de 01.02.2023. 
 
 
 

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
https://horizon-europe-brokerage-event-cluster.b2match.io/


 

MWC Open Innovation Challenge 2023 – Barcelona 
 
MWC Open Innovation Challenge este un eveniment internațional de întâlniri B2B între toți agenții 
ecosistemului inovației: corporații, investitori și furnizori de soluții/tehnologie. 
Acesta se desfășoară în cadrul congresului MWC/4YFN din Barcelona, unde corporațiile, investitorii 
și furnizorii de soluții/tehnologie vor organiza întâlniri internaționale (față în față sau online) pentru 
a se angaja în parteneriate productive pe termen lung și pentru a realiza colaborări în vederea 
atingerii obiectivelor de afaceri pe care le au în vedere. 

Evenimentul MWC Open Innovation Challenge 2023 este organizat de ACCIÓ, un departament al 
Ministerului Întreprinderilor și Muncii al Guvernului Catalan, în parteneriat cu Enterprise Europe 
Network 
Evenimentul va avea loc în perioada 27 februarie – 1 martie 2023 în Barcelona. Înregistrarea 
participanților se poate face până la 20 februarie 2023 la adresa https://mwc2023.b2match.io/. 
 
 
ISE Open Innovation Challenge 2023 - Barcelona 
 
ISE Open Innovation Challenge 2023 este un eveniment internațional de întâlniri B2B cu 9 corporații 
care caută furnizori de noi tehnologii/soluții. Întâlnirile cu corporațiile pot fi ținute fizic în locul 
Congresului ISE, online sau ambele. În plus, organizatorii oferă un permis de acces la Congresul ISE 
tuturor participanților care participă la întâlnirile în format fizic. 

 

https://mwc2023.b2match.io/


 

 

Întâlnirile fizice vor avea loc în sediul Congresului ISE din Barcelona în perioada 31 ianuarie 
- 2 februarie.  
În plus, organizatorii oferă un permis de acces la Congresul ISE tuturor participanților care 
participă la întâlnirile în format fizic 
 

 Întâlnirile online vor avea loc pe 7 și 8 februarie. 

 
De ce să participați? 

 Pentru a intra în legătură cu 9 corporații catalane care caută noi tehnologii/soluții 
 Pentru a obține o agenda personalizată B2B în funcție de interesele și disponibilitatea dvs 
 Pentru că participarea la ISE Open Innovation Challenge 2023 este gratuită 

 
Subiecte ISE 2023: 

 Corporate  Servicii sociale și de îngrijire 
 Educaţie  Retail 
 Mobila & Decoratiuni  Rezidențial 
 Sănătate digitală  Audiovizual 

 
Evenimentul ISE Open Innovation Challenge 2023 este organizat de ACCIÓ, un departament al 
Ministerului Întreprinderilor și Muncii al Guvernului Catalan, în parteneriat cu Enterprise Europe 
Network. 
Evenimentul va avea loc în perioada 31 ianuarie – 8 februarie 2023 în Barcelona. Înregistrarea 
participanților se poate face până la 3 februarie 2023 la adresa https://ise-challenges-
2023.b2match.io/. 
 
 
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/ 

https://ise-challenges-2023.b2match.io/
https://ise-challenges-2023.b2match.io/
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://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 
 
BRGB20221205020 – Retailer online din Marea Britanie de produse inovatoare de iluminat 
decorativ caută furnizori/parteneri de producție în Europa, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-
Est 
Unul dintre cei mai importanți comercianți online de produse de iluminat LED decorative din 
Europa, cu sediul central în Marea Britanie, birouri și depozite în Europa și SUA, vinde direct 
clienților prin intermediul site-ului lor web (B2C) și furnizează comercianților cu amănuntul majori 
din Marea Britanie, SUA și Europa (B2B). Pentru a-și extinde și diversifica baza de furnizori, 
compania caută în special să furnizori de instalații de lumini șiruri și feston, totuși sunt deschiși la 
discuții cu producătorii certificați ISO 9001 pentru o gamă largă de produse de iluminat (alimentate 
solar, de la rețea sau cu baterii, pentru iluminat interior și exterior). 
 
BRES20221123022 – Producător spaniol de mobilă pentru școală și comunități caută 
furnizori de furnir de mesteacăn. 
Compania spaniolă a fost fondată în 1983 ca producător de mobilier pentru școli și comunități și 
produce variate tipuri de piese de mobilier precum mese, scaune, dulapuri, birouri, taburete etc. 
În prezent, compania caută noi furnizori din următorul material care va fi utilizat în procesul de 
producție a mobilei: 

• Lemn furnir de mesteacan: 
a. Dimensiuni: 1.300 mm x 1.300 mm sau 930 mm x 930 mm 
b. Grosime: 1,2 mm 
c. Calitate: ABCD (se va lua în considerare și calitatea imediat următoare) 

Cantitățile estimate pe an sunt de aproximativ 120 m3 
Compania caută furnizori de tipul de produs din lemn căutat cu experiență în afaceri internaționale. 
 
BRFR20221123011 – O companie franceză specializată în echipamente inovatoare, ecologice 
pentru piscine caută producători de plase de țânțari din fibră de sticlă sau PVC pentru un 
contract de outsourcing/furnizor în Europa 
Creată în ianuarie 2021, compania franceză a creat și dezvoltat un sistem inovator de skimming 
plutitor, ușor și facil de manevrat, care permite curățarea suprafeței unei piscine în două minute. 
Compania franceză a fost premiată de Lepine Competition în anul 2021 cu două premii și deține un 
brevet mondial. 
Sistemul de skimming plutitor este compus dintr-o plasă de țânțari din fibră de sticlă. 
Compania franceză caută un producător de plase de țânțari din fibră de sticlă sau PVC în Europa 
pentru a produce echipamentele pentru piscine printr-un contract de externalizare. Partenerul 
industrial ideal va putea fabrica plasa de țânțari în mod regulat (3.000 până la 5.000 de unități pe 
lună) și va putea livra produsul la Colmar. 
 
BRSE20221103008 – Producător de scaune din lemn de calitate superioară 
O companie suedeză a proiectat o nouă serie de mobilier din lemn în stil Gustavian și caută 
producători în Europa cu fabrică de prelucrare avansată, inclusiv CNC, în baza unui contract de 
externalizare. 
Partenerul ideal poate livra scaunele dintr-o bucată sau pe piese pentru a fi asamblate ulterior în 
Suedia. 
Opțional, poate fi inclus tratamentul aplicat la suprafața scaunelor. 
 



 

BRPL20221028008 – Societate poloneză care activează în principal în industria construcțiilor 
caută producători de structuri pentru panouri fotovoltaice utilizate pe acoperișuri plate 
Această companie poloneză se ocupă cu comerțul cu ridicata al diverselor produse utilizate în 
industria construcțiilor, cum ar fi: componente metalice pentru sisteme de jgheaburi, țepi de 
protecție pentru păsări, parazăpezi, suporturi fotovoltaice și catarge solare, accesorii pentru 
acoperiș. Compania își extinde treptat catalogul de produse, răspunzând nevoilor specifice ale 
clienților săi, atât interni, cât și străini. În prezent, sunt căutați producătorii de structuri din oțel sau 
aluminiu pentru fotovoltaice pentru utilizare pe acoperișuri plate. 
Compania caută producători de sisteme complete de montaj pentru fotovoltaice, care să includă 
următoarele elemente: profile, conectori, console structură triunghiulară, rame, unghiuri, cleme, 
șuruburi, etc. Sistemele căutate sunt concepute pentru montarea fotovoltaicelor pe acoperișuri 
plate. Partenerului i se va cere să aibă certificate și garanții corespunzătoare. 
 
 
OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 
 
 
TRNL20221212007 – Brand olandez de bijuterii caută soluții de management pentru bijuterii 
din oțel inoxidabil post-consum 
Brand olandez care proiectează și vinde peste 100.000 de articole de bijuterii premium din oțel 
inoxidabil pe an caută o opțiune sustenabilă pentru reciclarea bijuteriilor. Deși compania ar dori să 
transforme bijuteriile vechi în unele noi, realitatea este că materialul topit trebuie să treacă prin 
standardele europene de calitate pentru a fi considerat reutilizat/reciclat. Pentru a reduce impactul 
asupra mediului, IMM-ul caută în prezent un partener local (european) pe termen lung pentru 
dezvoltarea de soluții durabile. 
Compania este deschisă la diverse opțiuni de colaborare și expertiză cu parteneri care: 

• ar putea ajuta la organizarea procesului de returnare pentru bijuterii ușoare din oțel 
inoxidabil care ar permite prelungirea ciclului de viață al produselor. 

• oferă locuri de muncă sociale sau automatizate care pot separa bijuteriile în diferitele sale 
materiale (bijuteriile conțin adesea sticlă, pietre (prețioase) și textile alături de oțel 
inoxidabil) 

• pot repara bijuterii, pot topi bijuterii vechi în bijuterii noi sau pot reutiliza bijuterii pentru 
alte industrii. 

 
TRCA20221109024 – IMM canadian caută instrumente digitale simple de diagnostic pentru 
lucrătorii din domeniul asistenței medicale primare, care pot fi utilizate pentru a colecta date 
digitale despre pacienți 
IMM canadian caută instrumente digitale simple de diagnostic pentru lucrătorii din domeniul 
asistenței medicale primare, care pot fi utilizate pentru a colecta date digitale despre pacienți (de 
exemplu, cardiologie, dermatologie, tensiune arterială etc.). Partenerii potențiali trebuie să aibă un 
API deschis, astfel încât soluția lor să poată fi integrată cu platforma de e-consult/e-referral a 
clientului nostru. 
Companiile din Europa vor fi considerate atâta timp cât au aprobările adecvate pentru utilizare în 
SUA (FDA) și Canada (Health Canada). 
Compania are o populație în creștere rapidă de medici care folosesc platforma noastră și poate 
oferi acces la acești medici, pot conduce proiecte pilot împreună cu ei. Compania este interesată să 
își îmbunătățească sistemul de colectare a datelor la punctul de îngrijire și să folosească AI/ML 
pentru a construi modele de diagnosticare care pot fi implementate la nivel PoC. 
 
 
 



 

TRNL20221108020 – O companie olandeză caută o alternativă sustenabilă pentru ambalajele 
sale din plastic cu ingrediente farmaceutice active (=API). 
Această companie olandeză are o istorie lungă în producția de ingrediente farmaceutice active 
complexe și foarte puternice (HPAPI), care se întinde pe aproape 100 de ani. Întrucât compania se 
implică activ în dezvoltarea sustenabilă a tuturor ariilor afacerii, acum dorește să facă ambalajele cu 
ingrediente farmaceutice active (API) mai sustenabile. Pentru a garanta integritatea API-ului, 
ambalajul ar trebui să îl protejeze și de umiditate, oxigen și lumină. 
API-urile companiei sunt pulberi. În prezent, API-urile sunt ambalate în pungi duble din polietilenă 
de joasă densitate (LDPE), plasate în butoaie din polietilenă de înaltă densitate (HDPE). Compania 
caută acum o soluție mai durabilă pentru a înlocui butoaiele HDPE. 
 

 
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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