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Suport non-stop pentru afacerea ta!  
 

Reteaua Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene,  lansată în anul 

2008, prin care entitățile cu rol de punct local de contact oferă sprijin, în mod gratuit, IMM-

urilor interesate pentru a beneficia de avantajele pieței unice europene, în dezvoltarea propriei 

afaceri, prin inovare și internaționalizare.  

Aria de acoperire include peste 60 de țări (27 state membre ale Uniunii Europene, țări 

candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, inclusiv Brazilia, Rusia, India, China 

si Africa de Sud), iar serviciile sunt oferite prin intermediul a peste 3000 experți din peste 600 

centre gazdă. 

Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local de 

contact în cadrul Rețelei Enterprise Europe. 

În această calitate, ADR Nord-Est furnizează următoarele servicii: 
• identificare de parteneri de afaceri, prin acces la baza de date centralizată a Rețelei 

care include cereri și oferte de cooperare comercială sau tehnologică (detalii aici); 
 

• participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relații 
internaționale intre IMM-uri, cooperare comercială sau tehnologică 
 

• furnizare support pentru identificare parteneri interesați de participare în proiecte cu 
finanțare din diverse programe europene, inclusiv programe de cercetare și inovare; 
 

• informații privind oportunități de piață, legislație și politici europene, relevante pentru o 
companie sau un sector economic; 
 

• implicare in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultări 
publice sau alte inițiative în domeniul competitivității și inovării. 
 

În aceasta ediție, puteți găsi informații de interes pentru activitatea Dumneavoastră, în noul 

context generat de pandemia COVID-19. 

De asemenea, vă invităm să consultați câteva oportunități de colaborare care au fost selectate 

din baza de date centralizată a Rețelei, care include peste 10.000 de propuneri de colaborare. 

Daca esti interesat, contacteaza-ne. 

 
 
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/h2020-turkish-company-experienced-additive-manufacturing-and-medical-3d-printing-based
https://www.adrnordest.ro/index.php?page=een_contact
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#Fii informat!  
 
Parlamentul European a aprobat Mecanismul de Redresare și 

Reziliență 

 
Parlamentul European a aprobat, in 9 februarie 2021, Mecanismul de Redresare și Reziliență, 
conceput pentru a ajuta țările Uniunii Europene să combată efectele pandemiei de COVID-19. 
Regulamentul referitor la obiectivele, finanțarea și normele de accesare ale Mecanismului de 
Redresare și Reziliență (MRR) a fost adoptat cu 582 voturi pentru, 40 împotrivă și 69 abțineri. 
MRR este cel mai important element constitutiv al pachetului de stimulente aferent 
Instrumentului european de redresare „Next Generation EU”, în valoare de 750 de 
miliarde euro. 
 
Limitarea efectelor negative ale pandemiei 
 
Se pun la dispoziție 672,5 miliarde euro sub formă de granturi și împrumuturi pentru a finanța 
măsuri naționale care atenuează consecințele economice și sociale ale pandemiei. Se pot 
finanța prin MRR și proiecte conexe demarate la 1 februarie 2020 sau ulterior. 
 
Finanțarea va fi disponibilă timp de trei ani, iar guvernele Uniunii Europene pot cere o 
prefinanțare de până la 13% pentru planurile lor de redresare și reziliență. 
 
Eligibilitatea pentru finanțare 
 
Pentru a putea să beneficieze de finanțare, planurile naționale de redresare și reziliență trebuie 
să se concentreze pe domenii-cheie de politică ale UE: tranziția spre o economie verde, 
inclusiv biodiversitatea, transformarea digitală, coeziunea economică și 
competitivitatea, precum și coeziunea socială și teritorială. 
 
Sunt eligibile pentru finanțare și planurile care ajută instituțiile să se pregătească pentru crize 
și să reacționeze la ele. Mai pot fi finanțate politicile pentru copii și tineret, inclusiv pentru 
învățământ și formarea de competențe. 
 
Fiecare plan trebuie să consacre climei cel puțin 37% din buget, iar acțiunilor din domeniul 
digital cel puțin 20%. Planurile trebuie să aibă un impact social și economic de durată și să 
includă reforme cuprinzătoare și un pachet robust de investiții. Ele nu pot prejudicia în mod 
semnificativ obiectivele de mediu. 
 
Regulamentul mai stipulează că doar statele membre care s-au angajat să respecte statul de 
drept și valorile fundamentale ale Uniunii pot primi fonduri din MRR. 
 
Dialog și transparență 
 
Comisia Europeană este responsabilă pentru aplicarea MRR. Comisia poate fi convocată de 
comisiile de resort ale Parlamentului European o dată la două luni pentru a discuta situația UE 
din perspectiva redresării și modul în care obiectivele și etapele au fost respectate de statele 
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membre. Comisia va mai pune la dispoziția statelor membre și un sistem integrat de informare 
și monitorizare, prin care va furniza informații referitoare la modul în care sunt folosite fondurile. 
 
După aprobarea oficială a regulamentului de către Consiliu, acesta va intra în vigoare la o zi 
după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
 

Sinteza Programul Operational Regional Nord-Est 2021-2027 

Va invitam sa consultati sinteza Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, care 

include: 

• Axele prioritare spre care se vor concentra investițiile in Regiunea Nord-Est; 
• Operațiunile eligibile orientative; 
• Categoriile de potențiali beneficiari; 
• Alocările financiare orientative dedicate fiecarei axe. 

Link-ul aferent este: https://adrnordest.ro/news.php?id=1228 

Programul digitalizare pentru IMM-uri 

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea obține fonduri 
europene de câte 30.000-100.000 de euro, pentru a achiziționa calculatoare și alte 
echipamente și servicii pentru digitalizare, în anumite  condiții care sunt cuprinse în proiectul 
de Ghid al solicitantului și schema de minimis. Documentele publicate de Ministerul Fondurilor 
Europene în consultare publică reprezintă un nou pas în operaționalizarea liniei de 
finanțare de digitalizare a IMM. 
 
Bugetul total alocat pentru Programul pentru digitalizarea IMM-urilor este de 100 de milioane 
de euro, linia de finanțare fiind denumită tehnic „Acțiunea 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, axa 
prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală 
competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului 
electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC 
pentru competitivitatea economică”. 
 
Programul pentru digitalizarea IMM cuprinde 2 tipuri de finanțare: fondurile pentru IMM-urile 
non-IT care vor să se digitalizeze și, separat, fondurile pentru IMM-urile IT, care au nevoie de 
bani să dezvolte tehnologii inovatoare. 
 
Ministerul Fondurilor Europene a publicat, în dezbatere publică, proiectul de Ghid al 
solicitantului și Schema de minimis aferenta fondurilor pentru IMM-urile non-IT, din care 
amintim mai jos cele mai importante informații... 
 
Pe scurt, IMM-urile nu vor putea solicita finantare, în mod direct, de la Ministerul Fondurilor 
Europene, ci mai întâi banii vor fi solicitați de către Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR), 
în calitate de subadministratori ai schemei de ajutor de minimis pentru IMM, pentru fiecare din 
cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Ulterior, fiecare ADR va lansa propriile apeluri de 
proiecte pentru firmele interesate să obțina fonduri cuprinse între 30.000-100.000 de euro. 
 
Bugetul total disponibil va fi de 105 milioane de euro (din fonduri UE și de la bugetul de stat), 
din care 100 de milioane de euro vor ajunge la IMM-uri, iar 5 milioane de euro vor fi alocați 

https://adrnordest.ro/news.php?id=1228
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ADR-urilor și celorlalte instituții de stat implicate, pentru cheltuieli privind procesul de 
implementare a schemei de minimis. 
 
Fiecare IMM beneficiar va suporta minimum 10% din cheltuielile eligibile, plus toate cheltuielile 
neeligibile din investiția sa, deci cei 30.000-100.000 euro acordați vor acoperi 90% din 
cheltuielile eligibile. 
 
După finalizarea dezbaterii publice, MFE va publica și Ghidul solicitantului în formă firnală. 
Solicitanții eligibili în acest caz sunt ADR-urile. 
 
ADR-urile vor depune proiecte în sistemul MySMIS2014 (deci NU IMM-urile depun proiecte în 
MySMIS), pentru a deveni subadministratori ai schemei de ajutor minimis pentru IMM. Până la 
finalul anului 2020, proiectele ADR-urilor vor fi aprobate de MFE (Autoritatea de Management 
a Programului Operașional Competitivitate) și apoi ADR-urile vor începe implementarea. 
 
Antreprenorii IMM trebuie să fie atenți la anunțurile care vor fi făcute de ADR-urile de 
care aparțin (în funcție de județul lor) și, dacă au nelămuriri, să le contacteze.  
 
Județele arondate și bugetul alocat Regiunii Nord-Est sunt: ADR Nord Est (județele Bacău, 
Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) - 15.759.000 euro. 
 
După aprobarea si semnarea contractelor de finanțare dintre ADR-uri și OIPSI (Organismul 
intermediar de la Ministerul Comunicațiilor), Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor 
identifica potențialii beneficiari de ajutor de minimis (IMM-uri), prin organizarea de apeluri 
regionale de proiecte. 
Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) interesate vor depune (la ADR-uri) 
proiectele, în cadrul unor sesiuni (apeluri) regionale. 
 
Proiectele (IMM-urilor) vor fi evaluate și selectate de ADR-uri pe baza procedurilor de lucru 
specifice etapelor de evaluare și selecție puse la dispoziție de OIPSI (Ministerul 
Comunicațiilor), care va asigura principii și criterii transparente şi nediscriminatorii. 
 
Durata selecției este de maximum 6 luni de la data semnarii contractului de finanțare de către 
ADR-ul respectiv și OIPSI (Organismul intermediar de la Ministerul Comunicațiilor). 
Fiecare ADR va selecta cel puțin 120 de IMM-uri ce doresc finanțare pentru achiziționarea de 
echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente. 
 
ADR-urile vor semna contractul de subvenție cu fiecare IMM selectat și vor face plata sumelor 
aferente ajutorului de minimis către acesta, în confomitate cu contractele de subvenție. 
 
Ajutorul de minimis se transferă de la Ministerul Fondurilor Europene către ADR în maximum 
3 tranșe, pe baza proiectelor și contractelor de subvenție încheiate, respectiv în baza cererilor 
de rambursare depuse de către IMM-uri. 
 
IMM-urile vor avea la dispoziție o perioadă de implementare de maximum 9 luni a proiectului 
propriu de investiții. Schema de ajutor de minimis se aplică până la epuizarea bugetului alocat, 
dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 
decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis. 
 
ADR-urile vor monitoriza implementarea cheltuielilor efectuate de IMM-uri, inclusiv în perioada 
de sustenabilitate a acestora. 
 
Principalele condiții de eligibilitate a IMM-urilor beneficiare includ: 
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• sunt firme înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
• se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere 
mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare.  
• nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget 
și sumele de recuperat de la buget);         
• nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei 
fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin 
Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare; 
• nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, 
sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, 
pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii 
de finanţare, derulate în ultimii 5 ani; 
• nu intră în categoria de "întreprindere aflată în dificultate". 
• nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau 
suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de 
aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale; 
• au sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care 
se depune proiectul. 
 
Pentru beneficiarii finali (IMM) ai ajutorului de minimis (subvebție), cheltuielile eligibile includ: 
 
a) Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente 
(inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere 
al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură 
cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect; 
b) Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect; 
c) Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare 
implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și 
integrarea diverselor structuri de date existente; 
d) Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei; 
e) Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național 
de domenii “.ro”; 
f) Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică; 
g) Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu 
dizabilități; 
h) Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic; 
i) Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor 
necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației 
de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect); 
j) Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate 
și cel care va asigura mentenanța; 
k) Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform 
reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva 
corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC). 
 
Informatii complete pot fi gasite accesand urmatorul link. 
 
Sursa: http://www.startupcafe.ro 
 
 

https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
http://www.startupcafe.ro/
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@Evenimente in RETEA! 
 
 
International Machinery Forum 2021 - The Factory of Tomorrow 
 
ADVANTAGE AUSTRIA și partenerii 
săi din cadrul Enterprise European 
Network organizeaza, în perioada 
11 - 12 martie 2021, evenimentul 
International Machinery Forum 
2021 - The Factory of Tomorrow. 
 
Evenimentul va fi compus din trei 
module:  

• o conferința internationala 
privind tendințele actuale și 
liderii inovării;  

• discuții de tip panel și o expozitie, care va introduce produse, servicii și proiecte ale 
companiilor și institutelor de cercetare austriece inovatoare; 

• un eveniment internațional de matchmaking, cu intalniri B2B la care se estimeaza 
participarea a peste 1.000 reprezentanti din peste 40 de țări din întreaga lume. 

 
Datorită COVID-19, anul acesta intregul eveniment se va desfasura VIRTUAL! 
 
Pachetul de bază VIZITATORI este GRATUIT si include următoarele servicii: 
 

• Acces la conferință, discuții de tip panel, streaming etc. 

• Un profil de participant online, activ până la 12 luni după eveniment 

• Acces la peste 1000 de profiluri internaționale online verificate 

• Acces la platforma de matchmaking B2B (creați-vă profilul individual și rezervați întâlniri 
B2B cu participanți naționali și internaționali, precum și cu consilieri comerciali) 

• Accesul la expoziție  

 
Informatii suplimentare aici sau pe een@adrnordest.ro 
 
 

ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day 
 
 
Agenția Poloneză pentru Dezvoltarea  
Intreprinderilor (PARP) organizează, in data de  
25 mai 2021, un eveniment virtual de matchmaking 
adresat sectorului IT / ICT. 
 
Scopul evenimentului este de a facilita cooperarea 
internațională între producători, furnizori de servicii, 
distribuitori și utilizatorii finali ai diferitelor tipuri de servicii și 
echipamente IT / TIC. 

https://machinery2021.b2match.io/
mailto:een@adrnordest.ro
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Participarea la eveniment este gratuită. 

 
Sunt invitate diferite tipuri de entități, atât din Polonia, cât și din alte țări, să se alăture 
evenimentului: 
• furnizori de software, servicii și echipamente IT / TIC, 
• startup-uri, 
• companii care caută soluții și servicii IT / TIC, 
• angrosisti si distribuitori, 
• instituții științifice, 
• administrație publică. 
 
Instrumentul de înregistrare online la întâlnirile B2B va fi disponibil în curând. 

 
Agendă eveniment : 

• 1 martie - 17 mai 2021 - înregistrați-vă și inserați profilul de colaborare 

• 1 aprilie - 23 mai 2021 - selectați-vă întâlnirile 

• 24 mai 2021 - verificați agenda personală a întâlnirii 

• 25 mai 2021 - participați la întâlnirile dvs. virtuale programate 
Pentru informatii suplimentare, ne puteti scrie la adresa: een@adrnordest.ro 

 
6th International B2B Software Days - the Future of Digital 
Business 
 
Alăturați-vă pentru a internaționaliza 
și a inova! 
 
Cea de-a 6-a editie a Zilelor 
internaționale de software B2B va 
fi organizata de WKO / Advantage 
Austria, Vienna Business Agency și 
TU Viena, în colaborare cu 
Enterprise Europe Network, in 
perioada 10-12 mai 2021. 
 
Profitati de ocazie pentru: 

• a va inspira din discursurile principale fascinante 

• a va extinde contactele personale prin întâlniri B2B prestabilite 

• a va prezenta ideea de afaceri în fața unor investitori internaționali 

• a participa la ateliere de lucru interesante. 

Evenimentul este gratuit și vizează, în principal, companiile și instituțiile de cercetare și 
dezvoltare interesate de cooperări tehnologice, de cercetare și de afaceri. 
 
Datorită situației globale Covid-19, acest eveniment se va derula ca un eveniment virtual.  
Linkul catre eveniment este aici.  
 
 
Pentru informatii suplimentare, ne puteti scrie la adresa: een@adrnordest.ro 

https://2021.b2bsoftwaredays.com/
mailto:een@adrnordest.ro
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Cereri / Oferte de colaborare  
 
Companie poloneză caută producători și furnizori de produse chimice 
industriale pentru a deveni distribuitor 
 

Compania poloneză activă pe piața din 2001 caută noi 
produse și tehnologii din sectorul chimicelor industriale, 
care nu sunt prezente pe piața poloneză. Compania oferă 
produsele și serviciile sale, atât industriei, cât și 
destinatarilor individuali din întreaga țară. 
 
Compania dorește să-și extindă activitatea în diferite 
sectoare și ramuri. Se caută în special produse chimice 
inovatoare destinate aplicațiilor industriale, în special 
hipoclorit de sodiu, dimetilditiocarbamat de sodiu, 
dimetilditiocarbamat de potasiu, substanțe chimice pentru 
controlul mirosurilor, biocide, spumante și glicoli. 
 
Oferă serviciile sale ca distribuitor pentru a lărgi gama de produse oferite pe piața internă și 
poate acționa ca agent comercial pe piața poloneză pentru a prezenta alte produse, in 
rețeaua sa vastă de contacte dobândite în cursul activitățlor anterioare. 
 
Compania este interesată să stabilească acorduri de cooperare comercială cu producătorii 
care oferă tehnologii și produse chimice noi sau inovatoare și care caută distribuitori sau 
agenți comerciali. 
 
Info suplimentare: BRPL20210118001 

Valabilitate cerere de oferta: 9 Februarie 2022 

 
 

Companie olandeză de design caută un partener care să poată fabrica și 
asambla piele de înaltă calitate 
 

Compania a fost înființată în 2016 și a avut creștere rapida datorita gentilor sale de piele de 
înaltă calitate. Începând cu mijlocul anului 2020, clienții cer o nouă gamă de produse, așa-
numitele sandale pentru femei „grecești antice”. Aceste sandale trebuie să fie realizate din 
piele naturală, să aibă o mare varietate de culori la modă (negru, coniac, auriu, argintiu, 
nude) și, de preferință, să fie inspirate de sandalele tradiționale purtate de grecii antici.  
Acest stil reprezintă o variantă feminină a modelului clasic cu două curele subțiri, astfel încât 
sa poata fi purtate zi cu zi, cu aspect de lux și să fie un plus la garderoba feminină de vară. 
 
În plus, sandalele trebuie să fie de înaltă calitate, usor adaptabile la forma picioarelor, foarte 
ușoare și respirabile. Pielea naturală trebuie să fie foarte confortabilă de purtat și să se 
întindă, în funcție de nevoile piciorului. În principiu, sandalele trebuie create pentru femeile 
cărora le place încălțămintea originală, confortabilă și perfect potrivită pentru îmbrăcămintea 
casual. 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6c68e11e-bc6d-4b4d-be7b-f2cb0e91afd8
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În acest moment, compania își vinde produsele prin propriul magazin on-line, catre 
magazine de încălțăminte și magazine de fashion din Olanda, dar este de așteptat ca 
solicitarile de export să crească în curând. 
 
Compania caută un producător de sandale care este dispus să colaboreze în cadrul unui 
acord de fabricație. 
 
Partenerul potențial trebuie: 

• să fie capabil să fabrice serii mici, la început, după un timp dimensiunea seriei va 
crește și, de asemenea, trebuie să aibă experiență în fabricarea produselor din piele 
de înaltă calitate. 

 

• sa aiba expertiză în realizarea de sandale din piele naturală realizate manual și sa 
ofere produsele la un preț foarte competitiv în ceea ce privește calitatea oferită și în 
comparație cu alți concurenți de pe piață. 

 
Info suplimentare: BRNL20210129001  

Valabilitate cerere de oferta: 6 Februarie 2022 

 
 

Producător rus de produse cosmetice naturale caută distribuitori 
 

O companie rusă specializată în dezvoltarea, 
producția și vânzarea de produse cosmetice 
bazate pe tehnologii inovatoare și 
ingrediente naturale (aminoacizi, vitamine A, 
E, acid hialuronic), caută parteneri pentru a 
încheia un acord de servicii de distribuție 
 
Compania rusă din Regiunea Novosibirsk a 
fost înființată în 2019. Dupa câțiva ani de 
activitate, compania s-a impus ca unul dintre 
cei mai buni producători ruși de produse 
cosmetice, prin combinarea componentelor naturale eficiente cu cele mai recente realizări 
ale industriei globale a produselor cosmetice. Una dintre trăsăturile distinctive ale filosofiei 
companiei este că ingredientele și produsele finite nu sunt testate pe animale. Echipa 
companiei reprezinta o alianță de oameni de știință și practicanți-profesioniști care se 
concentrează pe găsirea de soluții non-standard și componente exclusive. 
 
Compania rusă este specializată în producerea unui sistem cosmetologic de îngrijire, 
protecție și refacere a pielii în condițiile metropolei. Creată special pentru femeile din orașul 
mare, produsele cosmetice protejează pielea de stresul urban, prevenind efectele negative 
ale acestora și redând pielii un aspect proaspăt și radiant. 
 
Cosmeticele produse conțin anti-poluanți brevetați care vizează protecția intensă a pielii 
împotriva factorilor agresivi ai mediului urban. 
 
Compania rusă caută parteneri străini în domeniul cosmetologiei, clinici de înfrumusețare, 
lanțuri de farmacii pentru a încheia un acord de servicii de distribuție. În conformitate cu 
acest acord, compania rusă își va livra produsele către un potențial partener. Dacă se 
dorește, compania poate schimba designul ambalajului și poate crea un stil corporativ de 
ambalare. Potențialul partener va trebui să se familiarizeze cu compoziția, rezultatele 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd16e133-b699-48b5-9dfc-f4f5e189a23c
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cercetării și funcțiile produselor cosmetice și să ajute la distribuirea acestora pe piața lor. 
Condițiile mai detaliate de livrare vor fi convenite după o cerere oficială a partenerului. 
 
Info suplimentare: BORU20210208002 

Valabilitate cerere de oferta: 16 Februarie 2022 

 

Producător bulgar de produse alimentare sănătoase caută distribuitori 
 

O companie bulgară, specializată în producția de 
snack-uri artizanale dulci și sărate, cu o prezență 
bine stabilită pe piața internă, caută în prezent să 
își extindă vânzările în regiunea CEE și UE. 
 
Înființată în 2015 în Bulgaria, compania este 
specializată în producția de gustări dulci și sărate 
lucrate manual. Produsele sunt complet naturale 
- nu conțin arome artificiale și nici conservanți. 
Toate produsele sunt produse cu unt de înaltă 
calitate, care oferă miros și gust irezistibil al 
produselor. Untul aduce grăsimi sănătoase 
pentru corpul uman, stimulând în același timp energia fizică și performanța. 
 
Gama de produse dulci include: 
  - batoane cu trei arome diferite; 
  - prăjituri cu fulgi de ovăz. 
Gama de produse sărate include: 
  - stcks-uri; 
  - biscuiti crocanti (doua arome diferite); 
  - produse congelate de mici dimensiuni. 
 
Scopul companiei este ca produsele coapte sa iși păstreze beneficiile gustoase și sănătoase 
pe toată durata de valabilitate (între șase și nouă luni pentru diferite produse) și, prin urmare, 
utilizează ambalaje de înaltă calitate. Numai în acest fel pot livra produse proaspete fără a 
utiliza conservanți artificiali. 
 
Compania caută parteneri de distribuție care sunt specializați în livrările din sectorul FMCG, 
acoperind atât comerțul general, cât și cel modern. Caută un partener care dorește să 
dezvolte un brand și să crească vânzările împreună cu ei. 
 
Partenerul potențial ar trebui să aibă experiență dovedita în dezvoltarea mărcilor din sectorul 
FMCG pe piața actuală. Ar trebui să aibă o forță comercială solidă și suport de marketing 
pentru portofoliul de produse atribuit. 
 
În principal, compania bulgară caută un partener care să fie cu adevărat implicat în 
dezvoltarea pieței, vânzărilor și brandului propriu-zis. Ei nu caută doar partener logistic. 
Compania ar trebui să aibă o relație și o acoperire foarte bune în magazinele tradiționale și 
moderne din marile orașe. 
 
Info suplimentare: BOBG20210204002  

Valabilitate oferta: 15 Februarie 2022 
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Producător polonez de perne și pilote de lux caută distribuitori 
 

O companie poloneză oferă produsele sale finite sub 
formă de pilote și perne de lux. Produsele sunt umplute 
numai cu puf natural de rață sau de gâscă. 

Forma de cooperare oferită se va baza pe un acord de 
distribuție. Partenerii căutați sunt din  toate țările Uniunii 
Europene, precum și în Japonia și Coreea de Sud. 

Inceputa ca o afacere de familie din centrul Poloniei în 
2013, activitățile companiei se concentrau pe producția 
de articole din piele decorativă, dar anul trecut 
proprietarii companiei au început să producă perne și 
plapumi de lux. Produsele companiei nu sunt produse 
în serie, deci în timpul producției, compania depune personal toate eforturile pentru a se 
asigura că produsele sale îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate.  

Produsele companiei - perne și plapumi din puf de rață - sunt potrivite chiar și pentru 
persoanele care suferă de alergii. Înainte ca puful de rață să fie introdus in pernă sau pilotă, 
este spălat la 120 ° C pentru a îndepărta praful, bacteriile și microorganismele. Structura 
pufului de rață elimină transpirația și nu supraîncălzește corpul, astfel încât acarienii de praf 
din casă nu au condiții de creștere. Pernele și pilotele sunt umplute doar cu pene și puf de 
gâscă poloneză sau de rață franceză. Penele provin de la furnizori dovediți și selectați. Toată 
producția are loc în Polonia.  

Producătorul nu externalizează coaserea produselor sale către companii externe, astfel 
încât prețurile sunt mai competitive în comparație cu piața vest-europeană. 

Pernele și cuverturile pot fi cusute pe o comandă specială, compania își va regla producția 
în funcție de comandă. Producătorul oferă, de asemenea, producția sub o altă marcă la 
cererea clientului. 

Compania are un site profesional cu produsele sale. Site-ul este tradus din poloneză în alte 
limbi (engleză, germană, japoneză), ceea ce reprezintă un avantaj suplimentar care 
facilitează cooperarea cu un viitor partener de afaceri. 

În prezent, compania caută agenții comerciale, angrosisti, magazine online și companii din 
industria HORECA pentru a-și distribui produsele. Cooperarea ar avea la bază un acord de 
servicii de distribuție.  

Compania oferă asistență în transportul produselor exportate (pe uscat și pe mare), avand 
o vastă experiență în acest domeniu. 

Cooperarea externă va permite producătorului să crească baza clienților existenți și să 
crească competitivitatea companiei. 

 
Info suplimentare: BOPL20210125001 
Valabilitate oferta: 13 Februarie 2022 
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Universitate din Turcia caută acorduri de cooperare în cercetare pentru 
programul HORIZON2020 MSCA Cofund CoCirculation2 
 

O universitate turcă caută acorduri de cooperare 
în domeniul cercetării și oferă burse de cercetare 
în domeniul științelor agricole, farmaceutice, 
medicale și informatice, cu cercetători care dețin 
abilități tehnice pentru dezvoltarea de noi metode 
științifice și prototipuri de produse inovatoare în 
domenii conexe.  Scopul este de a aplica pentru 
programul de co-fond HCA20 MSCA 
CoCirculation2. 

Acordurile de cooperare în cercetare vizeaza 
următoarele subiecte: 

• Aplicații medicinale tradiționale și complementare: plante medicinale, tehnologii de 
prelucrare semințe, extracția compușilor bioactivi, biologie moleculară și 
biotehnologie, noi formule farmaceutice, 

• Resurse de energie regenerabilă, ecologia pădurilor, protecția solului și a apei; 

• Materiale compozite, reciclarea deșeurilor agricole și industrial; 

• Învățare sistematică, calcul cuantic / algoritm de căutare Grover, criptare ADN, 
stocare date ADN, inteligență artificială; 

• Informatică medicală, sisteme încorporate în tehnologiile dispozitivelor biomedicale; 

• Alte tehnologii științifice de ultimă generație pot fi oferite de către bursierii candidati. 

Scopul este de a aplica pentru un program de co-fond MSCA H2020 numit „CoCirculation2”. 
Programul va fi derulat de catre Departamentul de burse științifice și programe de 
subvenționare (BİDEB) din cadrul Consiliului de cercetare științifică și tehnologică turcă 
(TÜBİTAK), cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Orizont 2020, Actiuni Marie 
Skłodowska-Curie, Program de cofinantare “Co-Funded Brain Circulation2 Scheme 
(CoCirculation2)”. 

Criteriile de eligibilitate pentru solicitanți sunt următoarele: 

Aceștia trebuie să fie cercetători cu experiență (ER), adică cercetători care, la momentul 
termenului relevant pentru depunerea propunerilor, sunt în posesia unei diplome de doctorat 
sau au cel puțin patru ani de experiență echivalentă cu normă întreagă. Cercetătorii pot avea 
orice naționalitate sau vârstă. Cercetătorii trebuie să respecte regula de mobilitate care li se 
aplică, fie regula de mobilitate standard, fie regula de mobilitate flexibilă. 

Regula standard de mobilitate: ER trebuie să nu aibă reședința în Turcia mai mult de 12 luni 
în cei trei ani anteriori termenului relevant pentru depunerea propunerilor. Sejururile scurte 
care nu depășesc în total 20 de zile într-un an și serviciul național obligatoriu nu sunt luate 
în considerare. Această regulă standard de mobilitate se aplică tuturor solicitanților care nu 
sunt eligibili pentru regula mobilității flexibile. 

Regula de mobilitate flexibilă: ER nu trebuie să fi avut reședința sau să fi desfășurat 
activitatea principală (muncă, studii etc.) în Turcia mai mult de 36 de luni în cei 5 ani imediat 
anteriori termenului limită de apel. Sejururile scurte care nu depășesc în total 20 de zile într-
un an și serviciul național obligatoriu nu sunt luate în considerare. 
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Regula de mobilitate flexibilă se va aplica pentru patru grupuri de cercetători: 

Solicitanți de reintegrare: Pentru solicitantul care dorește să beneficieze de regula de 
mobilitate flexibilă pentru reintegrare, solicitantul trebuie să fie rezident pe termen lung 
(reședință pe termen lung înseamnă o perioadă de activitate de cercetare cu normă întreagă 
în Turcia cel puțin 5 ani consecutivi). Pe lângă această regulă, solicitanții trebuie să se mute 
sau să se fi mutat direct dintr-o țară terță în Turcia. 

Solicitant cu statut de refugiat: Pentru a beneficia de regula mobilității flexibile, cercetătorii 
trebuie să aibă statutul de refugiat în conformitate cu sistemul de reglementare turc la 
momentul termenului relevant pentru depunerea propunerilor și cu principiile stabilite de 
Convenția de la Geneva. 

Solicitanții de reluare a carierei: Pentru a beneficia de regula mobilității flexibile, solicitanții 
trebuie, pe lângă această regulă, să fi avut și o pauză în carieră în cercetare, adică nu 
trebuie să fi activat în cercetare cu cel puțin 12 luni înainte de termenul relevant pentru 
depunere de propuneri. 

Se așteaptă ca cercetătorii care solicită acorduri de cooperare în cercetare să aibă o 
experiență academică suficientă în domeniul lor și expertiză tehnică pentru a desfășura 
activități de cercetare în mod independent. Candidații la programul de bursă sunt, de 
asemenea, așteptați să participe la managementul general al laboratorului, la formarea 
studenților absolvenți în proiect și la redactarea lucrărilor științifice și a rapoartelor. 

Partenerii căutați pentru acorduri de cooperare în cercetare sunt persoane fizice cu 
diplome de doctorat sau 4 ani de experiență profesională din mediul academic, 
organizații de cercetare și industrie. 
Info suplimentare: TRTR20210202001 
Valabilitate oferta: 9 Februarie 2022 

 

Detalii suplimentare despre serviciile 

Centrului Enterprise Europe Nord-Est  

găsiti la adresa www.adrnordest.ro (sectiunea EEN) 

sau la sediul ADR Nord-Est 

Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamt 

tel: 0233 218.071 

fax: 0233 218.072 

e-mail: een@adrnordest.ro 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e79a6ae-85f7-4458-8102-319612f15bee
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