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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 entitatile cu rol de punct local de contact ofera sprijin, in mod gratuit, IMMurilor interesate pentru a beneficia de avantajele pieței unice europene, in 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 experti din peste 600
centre gazdă.
Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local de
contact in cadrul Rețelei Enterprise Europe.
In aceasta calitate, ADR Nord-Est furnizeaza urmatoarele servicii:
• identificare de parteneri de afaceri, prin acces la baza de date centralizata a Retelei
care include cereri si oferte de cooperare comerciala sau tehnologica (detalii aici);
•

participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relatii
internationale intre IMM-uri, cooperare comerciala sau tehnologica

•

furnizare support pentru identificare parteneri interesati de participare in proiecte cu
finantare din diverse programe europene, inclusiv programe de cercetare si inovare;

•

informatii privind oportunitati de piata, legislatie si politici europene, relevante pentru o
companie sau un sector economic;

•

implicare in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultari
publice sau alte initiative in domeniul competitivitatii si inovarii.

În aceasta editie, puteti gasi informatii de interes pentru activitatea Dumneavoastra, in 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.
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#Fii informat!
Apel deschis pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent
RIS3 Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est lansează apelul deschis pentru constituirea
portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est. Scopul acestui apel este de a constitui un
portofoliu de propuneri de proiecte prioritare în domeniile de specializare inteligentă ale
Regiunii Nord-Est și de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada de
programare 2021-2027, prin Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, prin alte
programe operaționale și fonduri publice disponibile la nivel național sau fonduri gestionate
direct de Comisia Europeană, care sprijină dezvoltarea inovativă.
Context
Cu sprijinul reprezentanților mediului de afaceri, universităților, centrelor de cercetare,
organizațiilor non-guvernamentale și entităților administrative teritoriale, în anul 2020, ADR
Nord-Est a derulat cea de-a treia ediție a procesului de descoperire antreprenorială în
Regiunea Nord-Est. Acest dialog structurat, a oferit participanților posibilitatea să evalueze
provocările care împiedică dezvoltarea economică inovativă și să identifice oportunitățile ce
pot contribui la valorificarea competențelor și avantajelor competitive pentru inducerea
procesului de transformare economică.

Astfel, au fost identificate oportunitati
pentru specializarea Regiunii Nord-Est în
următoarele domenii:
• Agro-alimentar & industria lemnului
• Energie
• Mediu
• TIC
• Sănătate
• Textile
• Turism
Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est are ca scop stabilirea domeniilor în
care se vor focusa investițiile aferente Obiectivului de Politică 1 al politicii de coeziune “O
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Europă mai inteligentă”, fiind corelată cu Strategia Națională de Cercetare, Inovare și
Specializare inteligentă (SNCDISI) 2021-2027.
Pentru operaționalizarea strategiei este necesară implementarea unor proiecte (de investiții,
dezvoltare de competențe, cercetare-dezvoltare-inovare, transfer tehnologic sau
cooperare/asociere) ale căror beneficii să se reflecte în îmbunătățirea calității vieții în
comunitățile regiunii.
Vă invităm să transmiteți pe adresa de email: adrnordest@adrnordest.ro o propunere de
proiect de specializare inteligentă, completând „Fișa de proiect”, până la data de 27
noiembrie 2020. Eventualele întrebări și solicitări de clarificări vor fi transmise la adresa de
email info@adrnordest.ro
Informatii suplimentare puteti gasi accesand acest link.

IMM-urile pot primi pana la 6 milioane de euro finantare
nerambursabila pentru un proiect de dezvoltare prin REGIO
Sprijinirea dezvoltarii sectorului întreprinderilor mici si mijlocii (IMM) este o prioritate, atât la
nivelul Uniunii Europene, cât si la nivel national, deoarece aceasta categorie de agenti
economici, mai dinamici si mai flexibili decât societatile mari, constituie coloana vertebrala a
oricarei economii moderne.
În vederea mentinerii si dezvoltarii avantajelor competitive, principalele provocari la care IMMurile trebuie sa raspunda, se refera la: adaptare rapida la schimbarile pietei, îmbunatatire
continua a produselor si serviciilor livrate – prin asimilarea progresului tehnologic si inovarii,
servicii incorporate în produse, diferentiere prin: competente specifice, marketing de nisa,
costuri reduse, personal instruit pe termen lung.

Programul Operational Regional
2014-2020 vine în întâmpinarea
nevoilor de dezvoltare ale IMMurilor, relansând apelul de proiecte
pentru PI 2.2 Sprijinirea crearii si
extinderea
capacitatilor
avansate de productie
si
dezvoltarea serviciilor.
Aceasta prioritate de investitie va
sprijini
dezvoltarea
întreprinderilor mici si mijlocii
cu o vechime mai mare de 1 an,
interesate de gasirea unui model
optim de crestere, atât în sensul
dezvoltarii activitatii desfasurate, cât si în scopul cresterii dimensiunii pietei adresate (piata
locala sa devina regionala, nationala sau internationala).
Sprijinul oferit prin Regio are în vedere încurajarea IMM-urilor inovative, care îsi propun sa
exploateze potentialul inovativ propriu sau al pietei, în promovarea operatiunilor de afaceri, prin
urmatoarele tipuri de activitati:
• lucrari de construire/ extindere a spatiilor de productie/prestare de servicii, inclusiv a
utilitatilor generale aferente;
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•

achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe; achizitionarea de instalatii/
echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;

La nivelul Regiunii Nord-Est, alocarea financiara disponibila acestei prioritati este de
26,26 mil.Euro, iar valoarea grantului este cuprinsa între minim 1,5 mil Euro si maxim 6
mil Euro, cu o contributie a a beneficiarului de 30% (pentru întreprinderi mici) si 40%
(pentru întreprinderi mijlocii)
Depunerea cererilor de finantare se va face prin intermediul aplicatiei electronice MySMIS, în
perioada 30.10.2020 ora 12:00 - 30.11.2020 ora 12:00.
Informatii suplimentare aici.

Comisia Europeană lansează portalul Access2Markets
În contextul procesului de revizuire a politicii comerciale a Uniunii Europene, Comisia
Europeană a lansat, în data de 13 octombrie 2020, portalul Access2Markets (A2M) privind
comerțul Uniunii Europene, care înglobează HelpDesk-ul privind comerțul și Baza de date
referitoare la accesul pe piață (MADB).
Portalul Access2Markets (A2M) poate
fi accesat folosind link-ul acesta.
Portalul este conceput pentru a veni în
sprijinul mediului de afaceri european, în
special al întreprinderilor mici și mijlocii,
astfel încât să profite la maximum de
beneficiile acordurilor comerciale ale
Uniunii Europene.
Acesta oferă informații adaptate pentru
produsele exportate, inclusiv taxele vamale aplicabile, reguli de origine și alte cerințe care
trebuie respectate pe piețe terțe.
Totodată, se adresează atât utilizatorilor noi, cât și celor experimentați și oferă informații
practice despre acordurile comerciale ale Uniunii, ghiduri pas cu pas, exemple video ale IMMurilor de succes care tranzacționează la nivel global, în toate limbile oficiale ale Uniunii
Europene.
De asemenea, portalul include o noutate principală menită să ajute companiile să înțeleagă și
să aplice regulile de origine: instrumentul de autoevaluare a regulilor de origine, ROSA,
care filtrează și explică regulile și oferă o listă de verificare adaptată.
Sursa: MEEMA
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Guvernul a aprobat eșalonarea datoriilor restante de la
declanșarea stării de urgență și prelungirea termenelor pentru
executări
Guvernul a aprobat, in 22 octombrie 2020, aplicarea procedurii alternative simplificate de
acordare a eșalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligațiile bugetare
principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost
declanșată starea de urgență și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
Tot în cadrul ședinței de Guvern a fost decisă prelungirea până la 25 decembrie 2020 a
perioadei în care nu se percep dobânzi și
penalități pentru obligațiile fiscale
neachitate la termen, a căror scadență sa împlinit după declanșarea stării de
urgență.
Până la 25 decembrie 2020 organele
fiscale nu vor începe executarea silită,
dând posibilitatea debitorilor de a se
decide cu privire la accesarea facilităților
fiscale oferite corespunzător situației sale
fiscale.
Sunt beneficiari ai facilității de eșalonare simplificată toți contribuabilii, indiferent de forma de
proprietate, inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de procedură
fiscală și care nu înregistrează obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență sau
acestea au fost achitate până la eliberarea certificatului fiscal.
Pentru acordarea eșalonării contribuabilul, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul
poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;
• să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență și
neachitate ulterior.
• să nu se afle în procedura insolvenței;
• să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
• să aibă depuse toate declarațiile fiscale;
• să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea
solidară, potrivit prevederilor art.25 și 26 din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Eșalonarea la plată nu se acordă pentru sume de până la 500 de lei, în cazul persoanelor
fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.
Pot beneficia de eșalonarea simplificată și debitorii aflați în insolvența pentru obligațiile curente
născute după declararea stării de urgență, dar și cei care au eșalonare la plată conform Codului
de procedură fiscală.
Sursa: Fonduri-Structurale.ro
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Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 130/2020 a fost inaintat
pentru promulgare
În contextul adoptării Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 130/2020, in data de 20 octombrie 2020, a fost publicată, forma pentru
promulgare.
Față de forma adoptată de Senat din data de 2 septembrie 2020, forma pentru promulgare
vine cu modificări precum:
•

Introducerea categoriei de beneficiari
eligibili
„alți
profesioniști”
pentru
accesarea microgranturilor;

•

Companiile
sau
ONG-urile
care
desfășoară activități în domeniul
târgurilor și evenimentelor de afaceri,
IT,
tehnologie,
digital,
educație
financiară, strategie și management,
care nu s-au calificat pentru obținerea
certificatului de urgență din cauza
specificului activității lor (organizare
anuală) sunt eligibile pentru accesarea granturilor privind capitalul de lucru,
iar în acest caz scăderea de 25% cerută pentru eliberarea certificatului de situații de
urgență se va calcula luând în calcul anul fiscal 2020 prin comparație cu anul fiscal
2019 sau, după caz, semestrul 1, respectiv semestrul al 2-lea 2020 prin comparație
cu 2019;

•

Introducerea unui domeniu de investiții pentru granturile pentru investiții, respectiv
servicii de organizare de târguri, evenimente și expoziții (cod CAEN 8230);

•

Granturile pentru investiții se acordă și ONG-urilor cu activitate economică din
domeniul cultural, cât și cele de utilitate publică din domeniul social pe bază de
contract de acordare a ajutorului de stat.

În ceea ce privește noile coduri CAEN, au fost introduse noi domenii de activitate eligibile
precum Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de
pensii – 6619, 6622 – pentru capital de lucru și investiții.
Forma trimisa pentru promulgare poate fi descarcata de la adresa:
https://adrnordest.ro/user/file/news/20/forma%20promulgare.pdf

Sursa: Fonduri-Structurale.ro

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale autorului și nu
reflectă politicile Comisiei Europene.

een.ec.europa.eu

@Evenimente in RETEA!
BE @SMM2020 - Brokerage Event
@Smart Manufacturing Matchmaking 2020
Virtual Edition
Industria 4.0 revoluționează și revitalizează toate operațiunile industriale. Companiile se
confruntă cu noi provocări, dar, de asemenea, profită de oportunitățile oferite de a patra
revoluție industrială.
Evenimentul
internațional
de
matchmaking SMM2020, prin conferințe
tematice, științifice și industriale, sesiuni
B2B și o expoziție de produse și
proiecte inovatoare, oferă o ocazie
unică de a întâlni oameni de știință,
cercetători și manageri de companii
care lucrează în domeniul Smart
Manufacturing și Industry 4.0. Este, de
asemenea, o oportunitate importantă de
a rămâne la curent cu cele mai noi
tehnologii avansate, cererea de inovare din partea instituțiilor și orașelor, noile aplicații de la
IMM-uri și provocările tehnice cu care se confruntă companiile mari.
Toate evenimentele SMM 2020 se referă la mai multe subiecte legate de industria 4.0 și
producția inteligentă (smart manufacturing), principalele aspecte fiind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twin digital
Internetul industrial al obiectelor
Aplicații ale realității virtuale / augmentate / mixte în industrie
Analiza de date mari
Sisteme fizice cibernetice
Simulare
Roboti autonomi
AI & Machine Learning pentru aplicații industriale
Securitate cibernetică și cloud
Interfețe Human Machine
Cooperarea de la un om la masina
Mentenanta predictive
Integrare sisteme
Producție autonomă
Integrare orizontală și verticala

În cadrul SMM2020 va avea loc Brokerage Event @Smart Manufacturing Matchmaking
2020, in perioada 18-20 Noiembrie 2020.
Detalii aici.
Termenul limita pentru inscriere este 31 Octombrie 2020.
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Cereri / Oferte de colaborare
Companie germană caută un partener pentru subcontractare fabricare
componente pentru filtre metalice din Europa de Est sau țările baltice
O intreprindere germana este specializată în fabricarea de filtre si alte elemente pentru
filtrare lichide din diferite sectoare. Filtrele de lichid sunt adesea instalate ca filtre cu flux
complet sau filtre cu flux parțial în liniile de aspirație și liniile de presiune pentru a proteja
componente ale instalației. Aceste elemente de filtrare sunt, în multe cazuri, adaptate
individual pentru aplicații specifice, pentru o durata de funcționare optimă in instalații și
echipamente. Pentru a atinge caracteristicile relevante se folosește plasă de sârmă din oțel
inoxidabil.
Compania este în căutarea unui partener care
să preia o parte din producție și ar dori să
subcontracteze producția de piese pentru
elemente filtrante, în loturi mici și mijlocii.
Etapele de lucru variază de la construcții 3D la
sudare și desen până la prelucrarea CNC și
tratarea suprafeței. Este important ca partenerul
să îndeplinească cele mai înalte criterii de
calitate stabilite de compania germană.
Compania parteneră ar trebui să fie, de
preferință, un IMM situat în Europa de Est sau
în statele baltice, cu până la 50 de angajați.
Cooperarea ar trebui să fie pe termen lung în cadrul unui acord de subcontractare. Locația
partenerului ar trebui, de preferință, să fie ușor accesibilă din Germania cu avionul și să fie
la o distanță de 100 km de aeroport. Trebuie să existe o persoană de contact tehnică care
vorbește engleza sau germana.
Expresiile de interes trebuie să conțină informații despre produsele actuale și despre
utilajele disponibile.
Info suplimentare aici.
Valabilitate cerere de oferta: 13 Octombrie 2021

Companie poloneză caută producători sau furnizori de semințe de zmeură
sau tescovină uscată după producerea sucului de zmeură pentru a coopera
în baza unui acord pe termen lung
IMM-ul polonez este producator de uleiuri de înaltă calitate presate la rece și este activa in
industria de produse cosmetice de 4 ani, specializându-se în prelucrarea inovatoare a
materiilor prime vegetale, de ex. compania a dezvoltat o tehnologie unică de prelucrare a
deșeurilor post-producție din procesarea fructelor și legumelor. Compania caută producători
de semințe de zmeură sau tescovină uscată după producerea sucului de zmeură, care poate
fi folosit pentru producerea uleiului presat la rece de zmeură.
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Compania are în vedere, de asemenea,
posibilitatea de a cumpăra „deșeuri umede”
după producerea sucului de zmeură și a le
usca în Polonia sau posibilitatea de a investi
în uscătoare pentru uscarea tescovinei
umede la fabrica furnizorului și transportul
produsului uscat (stabil) în Polonia.
Compania este interesată de cooperare în
baza unui acord de furnizor pe termen lung.
Compania este interesată de orice cantitate,
dar min. 500 kg (un palet). Nu sunt necesare
certificate speciale. Nu este necesară o
calitate specială a acestui produs (ca materie primă), acesta poate fi deșeuri, de ex. din
productia de suc.
Info suplimentare aici.
Valabilitate cerere de oferta: 9 Octombrie 2021

Companie germana de jocuri online caută dezvoltatori inventivi de jocuri
multiplayer interesați de comercializarea produselor lor în baza unui acord
de licență
Un editor de jocuri online cu sediul în Germania caută noi jocuri pentru a le publica exclusiv
pe piețele occidentale (Europa și America de Nord). Se caută contacte ale companiilor de
dezvoltare de jocuri online care nu dispun de resursele și / sau cunoștințele necesare pentru
a-și aduce jocurile pe piață și pentru a extinde afacerea, cu generarea unor venituri lunare
de șase până la opt cifre.
Compania oferă întreaga gamă de servicii
operaționale pentru a aduce un joc online pe piață și
pentru a-l opera corespunzător. Poate avea grijă de tot
ceea ce nu este direct legat de procesul de dezvoltare.
Compania lucrează în această afacere din 2001 și este
unul dintre pionierii acestei activități în Germania.
Acest lucru a condus la construirea de către companie
a propriei platforme de publicare, în care sunt
distribuite în principal jocuri online multiplayer
(MMOG) gratuite, în timp ce compania are acum o
bază de utilizatori considerabilă, care este în continuă
extindere. Conducerea companiei are în medie mai mult de zece ani de experiență în lucrul
în industria jocurilor, în crearea de jocuri, aducerea jocurilor pe piață și gestionarea jocurilor
online, ceea ce este reflectat și de cei aproximativ 400 de angajați, care se ocupă direct de
operațiuni live și de tot ce este necesar pentru extinderea operațiunilor companiilor pe piață.
În ultimii cinci ani, compania a crescut mult prin fuziuni și achiziții care i-au consolidat poziția
pe piață, avand o creștere de la 20.000.000 € cifra de afaceri anuală la 100.000.000 €.
Jocurile ar trebui să îndeplinească următoarele criterii:
- conceput pentru a fi un MMOG / Jocuri ca serviciu
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- utilizarea unui model de afaceri free-to-play (sau premium cu generare de bani
suplimentară)
- dezvoltat pentru platforme pentru PC și / sau consolă (jocurile multi-platformă cu mobil
sunt în regulă, dacă nu sunt mobile-first)
- vizarea unui public de utilizatori de nivel mediu până la profesionist
- gata pentru o lansare comercială în următoarele 6-12 luni
Oportunitățile de parteneriat preferate sunt oferte de publicare exclusive, care combină
acordurile de licență cu serviciile de publicare și difuzare. În plus, acordul financiar poate fi
negociat de la caz la caz: compania oferă finanțare pentru dezvoltarea ulterioară a titlurilor
pe care ar dori să le publice, dar dezvoltatorii ar trebui să aibă cel puțin o versiune
funcțională care să includă caracteristicile de bază pentru multiplayer online. !
Compania NU caută: Casual, offline singleplayer, VR (jocuri de realitate virtuală)
Info suplimentare aici.
Valabilitate cerere de oferta: 2 Octombrie 2021

Cooperativă portugheză de viticultură care produce vin și lichior caută
servicii de intermediere comercială în toate țările
Această cooperativă portugheză a fost înființată în anul 499 în insula Pico, a doua ca mărime
din arhipelagul Azore, prin eforturile producătorilor de vin care încearcă să recupereze
soiurile de struguri nobili și cultura podgoriei - astăzi clasificată ca sit al Patrimoniului Mondial
de către UNESCO. 250 de asociați dedicați artei seculare de a produce vin livrează cei mai
buni struguri în fiecare an pentru a produce cele mai variate vinuri. Strugurii sunt culesi
manual din podgoriile stâncoase, păstrând cultura autentică care folosea ziduri de piatră
bazaltică simple pentru a proteja podgoria de condițiile meteorologice nefavorabile din
această insulă portugheză.
Insula Pico a produs vin din secolul al XV-lea.
Producătorii de vin au folosit bazalt pentru a crea mii
de parcele cu pereți de piatră numite „currais”, care
expun viile la soare, dar le protejează de vânt și apă
de mare. O vastă rețea de „currais” acoperă mai mult
de 2.000 de acri de teren pe coasta de vest a Pico.
Datorită solului vulcanic, bogat în substanțe nutritive,
microclimatului uscat și cald al versanților protejați
de vânt, pereților de piatră brută, întunecată, încălziți
de soare, viile soiului Verdelho au condiții
excepționale de coacere aici. În secolul al XVII-lea, vinul a fost exportat în multe țări din
Europa și America și chiar a ajuns la masa țarilor ruși. Vinul Pico a fost atât de faimos încât
a ajuns la marile case europene, inclusiv la papi. Podgoriile care punctează peisajul insulei
produc încă un vin crocant, fructat, uscat și blând.
În prezent există trei soiuri indigene nobile: „Arinto”, „Verdelho” și „Terrantez”. Cooperativa
produce 4 tipuri de vin alb, 4 tipuri de vin roșu, 3 tipuri de vin lichior, 1 tip de vin spumant și
1 tip de rosé.
Cel mai mare și mai vechi producător de vin din Azore continuă să păstreze modul în care
strămoșii săi au făcut vinul. Există o cultură a respectului pentru istorie și tradiții combinată
cu noile cunoștințe și tehnologie.
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale autorului și nu
reflectă politicile Comisiei Europene.
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Cooperativa dorește să găsească distribuitori în țările UE și din afara UE pentru a-și extinde
activitatea în străinătate.
Cooperativa caută distribuitori - angrosisti și / sau comercianți cu amănuntul care au
cunoștințele de a introduce aceste produse pe piețele lor.
Scopul cooperării este extinderea afacerii pe piața internațională, întrucât cooperativa își
exportă deja produsele.
Info suplimentare aici.
Valabilitate oferta: 13 Octombrie 2021

O companie turcească specializată în piese de schimb pentru vehicule
grele, produse de transport maritim și tractoare caută distribuitori și agenți
comerciali și oferă acord de fabricație
O companie turcă înființată în 1976 a fabricat piese de schimb pentru toate tipurile de
vehicule grele, tractoare și produse de transport maritim în fabrica sa situată într-o zonă
industrială organizată și a devenit una dintre companiile de top în producerea discurilor de
frecare.
Gama de produse a companiei include:
•
•
•
•
•

discuri de frecare
discuri din bronz sinterizat, grafit,
hârtie și elastomer
plăci de oțel pentru transmisii,
ambreiaje și frâne
cutii de viteze,
discuri de transmisie

Compania care deservește, în principal,
sectoarele de construcții, minerit, echipamente agricole și mașini are experiență în
cooperarea transnațională prin exportul în 20 de țări din întreaga lume.
Compania este certificată ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 și OHSAS 18001: 2007.
Ținta principală a companiei este satisfacția clienților, prin urmare compania rămâne
întotdeauna în contact cu clienții săi.
Pentru a intra pe noi piețe, compania își propune să stabilească parteneriate de afaceri pe
termen lung prin servicii de distribuție, agenții comerciale și acorduri de producție.
Distribuitorii care vor fi responsabili pentru promovarea produselor companiei vor acționa ca
distribuitor oficial al companiei turcești în țara sa. Distribuitorii vor avea o rețea extinsă către
companii de construcții, produse de transport maritim, echipamente și utilaje agricole. În
plus, angrosiștii și comercianții cu amănuntul, activi în aceste sectoare menționate sunt, de
asemenea, bineveniți să semneze un acord de servicii de distribuție.
Se așteaptă ca agenții comerciali să promoveze produsele companiei pe piețele locale și să
stabilească legătura dintre utilizatorii finali și compania turcă.În plus, compania este dispusă
să semneze un acord de producție cu companii de construcții, companii de echipamente și
utilaje agricole, companii de vehicule grele.
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale autorului și nu
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De îndată ce se semnează un acord între companie și partener, partenerilor li se vor furniza
cataloage, documente on-line, broșuri etc. Orice altă problemă care poate apărea va fi
discutată între partener și compania turcă înainte de semnarea unui acord.
Info suplimentare pot fi accesate la acest link.
Valabilitate oferta: 13 Octombrie 2021

Un producător lituanian de ciocolată și produse de ciocolată de cea mai
bună calitate caută intermediari comerciali și oferă producție
Compania lituaniană este un producător inovator și pasionat care produce ciocolată de cea
mai înaltă calitate și produse din ciocolată din 2011. Specialiștii în controlul calității se
asigură că toate ingredientele îndeplinesc cele mai înalte standarde. Bucătarii și tehnologii
se asigură că gustul și consistența fiecărui produs îndeplinesc așteptările.

Compania are peste 75 de produse în
sortiment. Produsele noi sunt create în
mod constant. Gama principalelor sale
produse:
- Batoane de ciocolată și tartine din
ciocolată albă, ciocolată cu lapte sau
ciocolată neagră.
Pot fi oferite bomboane organice,
vegane, fără zahăr sau MCT (trigliceride
cu lanț mediu) etc.
- Bomboane de ciocolată în conformitate
cu specificațiile furnizate de partenerul
care deține marca privată.
- Cuvertură de ciocolată, glazuri de cacao și umpluturi pentru producătorii din panificație,
cofetărie și înghețată.
Producătorul caută să se extindă mai mult în străinătate și, prin urmare, caută parteneri
pentru cooperare pe termen lung. Producătorul are propria marcă de produse și caută
intermediari comerciali care să lucreze în baza unui acord de agenție comercială și a unui
acord de servicii de distribuție. Posibili parteneri ar putea fi agenți, distribuitori sau utilizatori
de produse din ciocolată - companii din sectorul alimentar.
În afară de aceasta, producătorul ar putea oferi cooperare în conformitate cu un acord de
fabricație și la cerere produse cu etichetă privată.
Producătorul caută să se extindă mai mult în străinătate și, prin urmare, caută noi parteneri:
- Distribuitori și / sau agenți pentru distribuția producției de ciocolată;
- Distribuitori sau utilizatori finali (de exemplu, alte companii din sectorul alimentar) pentru
produsele orientate spre industrie: acoperire de ciocolată, glazuri de cacao și umpluturi;
- Comercianți cu amănuntul de produse ecologice, vegane, sănătoase. Se oferă un acord
de agenție comercială și / sau acord de servicii de distribuție.
- Proprietari de mărci, care ar dori să aibă bomboane de ciocolată în portofoliul lor de
produse. Va fi oferită cooperarea în cadrul unui acord de servicii de fabricație.

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale autorului și nu
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Cooperarea pe termen lung și buna cunoaștere a pieței locale de produse din ciocolată sunt
de preferat pentru potențialii parteneri.
Info suplimentare aici.
Valabilitate oferta: 9 Octombrie 2021

LC-GD-10-2-2020: Schimbări comportamentale, sociale și culturale pentru
Green Deal: renumit institut german caută un consorțiu
Institutul este interesat să participe la apelul „LCGD-10-2-2020 Comportament, schimbări sociale și
culturale pentru acordul verde (Green Deal)” ca
partener. Prin urmare, caută un lider al
consorțiului.
Scopul proiectului este de a aborda schimbările de
comportament la nivel individual și colectiv,
inclusiv organizațiile publice și private, precum și
schimbările mai largi în practicile sociale legate de
acordul verde european. Conform documentelor
de apel, acțiunile ar trebui să stabilească rețele
transnaționale și transdisciplinare de experți,
cercetători, practicanți și organizații relevante ale
societății
civile
privind
schimbările
comportamentale, sociale și culturale.
Institutul se angajează în special în crearea de soluții la probleme urgente în afacerile
economice globale. Pe baza cercetărilor sale, consiliază factorii de decizie în politici, afaceri
și societate și informează publicul larg despre evoluțiile importante ale politicii economice
internaționale.
Ca portal către cercetarea economică globală, Institutul a stabilit numeroase proiecte
internaționale de cercetare care îi susțin reputația la nivel mondial și oferă impulsuri
suplimentare de cercetare. Pentru a reacționa rapid la noile provocări din cercetarea
economică, activitățile de cercetare ale institutului sunt organizate în zone de cercetare și
proiecte relativ mici.
Unitatea de cercetare „Abordări sociale și comportamentale a problemelor globale” are
expertiză specifică în economia comportamentală și experimentală, iar grupul include
cercetători de frunte în domeniu. Unitatea are expertiză direct relevantă pentru mai multe
domenii legate de apel.
Apelul este o acțiune de cercetare și inovare RIA.
Modelul termenului limită: etapă unică
Deschidere: 22 septembrie 2020
Termen: 26 ianuarie 2021 17:00:00 ora Bruxelles-ului.
Termen limită expresie de interes: 15 decembrie 2020
Expertiza de cercetare a unității este direct relevantă pentru apel, cum ar fi:
(a) înțelegerea prejudecăților cognitive care pot împiedica oamenii să accepte realitatea
schimbărilor climatice;

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
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(b) modelarea și orientarea comportamentului individual în moduri care să conducă la
îmbunătățirea rezultatelor de mediu - inclusiv intervenții de „împingere” - în domenii precum
alegerile dietetice, mobilitatea prietenoasă climatului, reducerea consumului de energie;
(c) stabilirea bazelor instituționale și sociale care facilitează cooperarea la nivel local,
național și internațional;
(d) dezvoltarea unor schimbări transformative care păstrează coeziunea socială și sunt
considerate echitabile și acceptabile de către indivizi.
Expertiza oferită de membrii echipei include aplicarea instrumentelor teoretice și empirice
de cercetare în mai multe domenii legate de luarea deciziilor umane, inclusiv managementul
riscurilor, schimbările climatice și economia sănătății.
Un membru al echipei este în prezent investigator principal într-un proiect privind
„Instrumentul de promovare a dietelor ecologice”. Are mai mult de 80 de publicații în reviste,
inclusiv Economic Journal, Journal of Economic Theory, Journal of Experimental
Psychology: General, Current Biology și Management Science.
Un alt cercetător principal a fost investigator principal în mai multe studii experimentale
privind modul de încurajare a cooperării internaționale, în special în domeniul schimbărilor
climatice. De asemenea, a coordonat autorul principal în cadrul Panelului internațional
pentru progres social, evaluând coeziunea socială într-o perspectivă națională și
internațională. Lucrările sale au fost publicate în reviste academice interdisciplinare de top,
cum ar fi Nature Communications și Proceedings of the National Academy of Sciences, și
este co-președinte al grupului de implicare ThinkTank20 pentru G20 în domeniul coeziunii
sociale.
Info suplimentare aici.
Valabilitate oferta: 6 Octombrie 2021

Producător german de design original certificat caută parteneri industriali
în domeniul dispozitivelor medicale (chirurgie, terapie și diagnostic)
pentru dezvoltare și / sau fabricare
Un IMM german cu peste 25 de ani de
experiență se oferă să colaboreze în
dezvoltarea de noi dispozitive analitice, de
diagnosticare, de laborator sau medicale.
Producătorul certificat de design original
oferă cunoștințele sale și capacitățile de
producție, inclusiv generarea tuturor
documentației și certificării. Principalele
avantaje sunt abordarea și procesele
complet integrate sub banner-ul „Made in
Germany”. Se caută parteneri industriali
pentru cooperare tehnică și / sau acorduri
de fabricație.
Siguranța și funcționalitatea tehnică sunt o condiție prealabilă pentru clienții de pe piața
dispozitivelor medicale. În zilele noastre, totuși, clienții solicită produse care sunt
convingătoare din toate punctele de vedere - printre altele optimizarea utilizarii, interfețe
ergonomice de utilizator și design-uri care sunt aliniate cu piețele lor.
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Abordarea complet integrată oferită de această companie acoperă și procesele clinice.
Acestea sunt integrate în fluxul de lucru, astfel încât fiecare element al unui proiect să fie
realizat sub deviza „Made in Germany”.
În plus față de certificarea DIN EN ISO 13485: 2016, acest partener stabilit oferă servicii în
domeniul marcajului CE, aprobării FDA (administrarea alimentelor și medicamentelor),
afacerilor de reglementare, producției, precum și producției și service-ului în serie.
Compania germană sprijină clienții de la ideea lor la produsele lor medicale de serie
certificate, care este garanția pentru succesul pe piață.
Primul și cel mai important pas este pregătirea specificațiilor optime și analiza riscurilor cu
clientul. Pe baza acestui fapt, se stabilește un concept care răspunde în mod egal
așteptărilor pieței și cerințelor de certificare.
Aceștia caută parteneri industriali din domeniul dispozitivelor medicale, în special chirurgie,
terapie și diagnostic, pentru cooperare tehnică și / sau acord de fabricație.
Sunt posibile și alte tipuri de cooperare.
Partenerii industriali din domeniul dispozitivelor medicale, în special în chirurgie, terapie și
diagnostic, sunt căutați pentru cooperare tehnică și / sau acord de fabricație.
Scopul și, prin urmare, sarcinile conexe pentru colaborare sunt:
- să genereze noi proiecte și / sau idei de proiecte împreună
- compania efectuează și evaluează dovada conceptului
- lucrează împreună la dezvoltarea de noi dispozitive analitice, de diagnosticare, de
laborator sau medicale, pentru care compania își oferă cunoștințele și capacitățile de
producție
- compania sprijină aprobarea CE și FDA
- compania asigură mediul de producție necesar
Info suplimentare aici.
Valabilitate cerere de oferta: 2 Octombrie 2021

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
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