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Despre Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network este o inițiativă a
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Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea care
sprijină întreprinderile la nivel mondial, prin cele peste
600 de centre găzduite în organizații de sprijinire a
mediului de afaceri, institute de cercetare, universități,
centre tehnologice, agenții de dezvoltare etc, din 60
țări, finanţată prin programul COSME (2014-2020).
Detalii: 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 6 parteneri.
Centrul Enterprise Europe Network Iași, găzduit de Parcul Științific și Tehnologic „Tehnopolis” Iași,
oferă o gamă largă de servicii gratuite pentru clienţi din judeţele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași,
Bacău şi Vaslui.
Internaționalizare
Prin completarea unei expresii de interes, putem facilita accesul la baza de date Enterprise Europe
Network, care conține peste 10.000 de profiluri (cereri și oferte de produse/tehnologii și servicii) ale
companiilor din aria de acoperire a Rețelei Enterprise Europe sau puteți beneficia de promovarea
ofertei dumneavoastră, prin completarea unui formular descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza
de date Enterprise Europe Network,
Organizare misiuni economice și de brokeraje (parteneriate de afaceri)
Asistenţă pentru companiile interesate să participe la evenimente de brokeraj sau misiuni economice
organizate periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate
Accesare fonduri europene
Informații despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, în regim
help-desk; sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetaredezvoltare.
Informații legislație, politici europene, consultări publice europene
Informații privind legislația și politicile europene relevante pentru diferite categorii de societăți
comerciale sau sectoare economice de activitate, implicăm reprezentanţii mediului de afaceri local în
procesul de policy-making, prin transmiterea de feedback către Comisia Europeană şi monitorizarea
implementării politicilor UE, cu ocazia consultărilor publice europene.
Servicii de informare şi sign-posting în sprijinul inovării
Detalii suplimentare: http://www.enterprise-europe-erbsn.ro

Informații europene
Moment istoric. România trece la statutul de piaţă emergentă.
Piaţa de capital din România va trece de la
statutul de piaţă secundară la cel de piaţă
emergentă secundară, într-o decizie istorică a agenţiei de evaluare financiară
FTSE Russell. Este de aşteptat ca România
să devină de interes pentru mai mulţi investitori.
„Acest moment va fi marcat de BVB printro deschidere oficială a şedinţei de tranzacţionare şi o conferinţă la care vor participa toţi partenerii BVB alături de care s-a
putut realiza acest moment istoric, instituţii ale statului, autorităţi de reglementare şi
parteneri instituţionali”, arată BVB.
Ce va aduce statutul de piaţă emergent?
„Trecerea la statutul de Piaţă emergentă secundară a fost, probabil, cea mai aşteptată
veste care a venit anul trecut. Putem spune că este o încununare a eforturilor pe care
le-au făcut atât Bursa, cât şi noi, participanţii, împreună cu emitenţii, în încercarea de a
moderniza Piaţa de capital şi, totodată, de a facilita accesul cât mai multor investitori
pe această piaţă. Acest nou statut ne va oferi, în mod cert, vizibilitate în rândul investitorilor străini, în rândul fondurilor de investiţii din străinătate. Aş menţiona şi faptul că
nu ar trebui să ne îmbătăm cu apă rece şi să ne aducem aminte că Ordonanţa 114 de
la sfârşitul anului 2018, care a dus la prăbuşirea principalelor acţiuni de la Bursa de
Valori Bucureşti, a generat şi creşterea volumului de tranzacţionare şi, implicit, a lichidităţii pe principalii emitenţi. Nu trebuie să omitem nici faptul că acesta a fost un
avantaj foarte mare pentru îndeplinirea nivelului lichidităţii pentru principalii emitenţi
care erau luaţi în considerare”, declară Antonio Oroian, Broker la SSIF Goldring S.A.
Întrebat cât va dura procesul prin care fondurile emergente vor intra pe piaţa
românească, Antonio Oroian a precizat: „Depinde şi de contextul pieţei. De exemplu,
dacă se făcea acest pas la finalul anului trecut, în contextul pandemiei, nu ar fi fost la
fel ca acum. Cel mai important lucru este faptul că vom avea această deschidere către
capitaluri străine. De exemplu, într-un articol publicat anul trecut de Financial Times, se
arată faptul că activele fondurilor mutuale şi ETF-urilor care investesc pe piaţa din Arabia Saudită au crescut după promovarea pieţei de acolo la statutul de Piaţă emergentă,
de la 365 milioane dolari, la 4,5 miliarde dolari. Acţiunile listate în Arabia Saudită au
fost incluse în indicii principali şi, în câteva luni, deja se vedea o creştere a activelor
acestora. Nu este neapărat să se întâmple la fel şi la noi, deşi există o similitudine cu
piaţa din Arabia Saudită, în sensul că predomină anumite sectoare, precum energia şi
sectorul financiar. Dar sunt cifre care se pot lua în considerare”.
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Ce companii vor fi incluse în indicii FTSE?
FTSE Russell a emis următoarele precizări privind promovarea României: „În urma revizuirii anuale FTSE Equity Country Classification din septembrie 2019, Romania va fi
reclasificată de la statutul de Piaţă de Frontieră la statutul de Piaţă Emergentă Secundară începând cu septembrie 2020. Cu toate acestea, companiile româneşti vor fi incluse în seria de indici FTSE Global Equity Index Series (GEIS) dacă minimum două
companii îndeplinesc criteriile de eligibilitate FTSE Global All Cap pe baza datelor de
tranzacţionare de la 30 iunie 2020”. Revizuirea din septembrie va analiza lichiditatea
individuală a companiilor monitorizate (8 companii româneşti ce îndeplinesc criteriile
de dimensiune ale FTSE Russell) în perioada iulie 2019 - iunie 2020. Pentru ca o companie să îndeplinească criteriul de lichiditate, aceasta trebuie să aibă o lichiditate
mediană lunară de cel puţin 0,05% pentru minim 10 din 12 luni. Măsurarea lichidităţii,
conform metodologiei FTSE Russell, se realizează pentru fiecare companie ca raport
dintre mediana lunară a volumelor tranzacţionate zilnic şi numărul de acţiuni free float.
Pe baza calculelor Bursei de Valori Bucureşti (BVB) şi a valorilor curente privind numărul
de acţiuni considerate free float, la sfârşitul lunii martie 2020, două companii româneşti
sunt pe cale să fie incluse în indicii de Piaţă Emergentă ai FTSE Russell, respectiv Banca
Transilvania (TLV) şi S.N. Nuclearelectrica (SNN).
Sursa: Adevarul.ro

Cererea de propuneri a Pactului Verde European:
investiții în valoare de 1 miliard EUR pentru a stimula tranziția verde și cea digitală
Comisia Europeană a decis să lanseze o
cerere de propuneri în valoare de 1 miliard de euro pentru proiecte de cercetare
și inovare care să răspundă crizei climatice
și să contribuie la protejarea biodiversității și a ecosistemelor unice ale Europei.
Cererea de propuneri a Pactului verde european finanțată din programul Orizont
2020, pentru care înscrierile sunt deschise
din septembrie, va stimula redresarea Europei în urma crizei provocate de coronavirus,
prin transformarea provocărilor ecologice în oportunități de inovare.
Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Cererea de propuneri a Pactului verde european în valoare de 1 miliard de euro
este ultima și cea mai amplă cerere de propuneri din cadrul programului Orizont 2020.
Datorită faptului că se axează pe inovare, această investiție va accelera o tranziție justă
și durabilă către o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Întrucât
dorim ca nimeni să nu fie lăsat în urmă în cadrul acestei transformări sistemice,
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solicităm acțiuni specifice pentru a implica cetățenii în noi moduri și a îmbunătăți relevanța pentru societate și impactul asupra societății.”
Această cerere de propuneri a Pactului Verde European diferă de cererile de propuneri
anterioare din cadrul programului Orizont 2020 în ceea ce privește unele aspecte importante. Dat fiind caracterul urgent al provocărilor pe care le abordează, aceasta
urmărește obținerea unor rezultate clare și perceptibile pe termen scurt și mediu, dar
cu o perspectivă de schimbare pe termen lung. Există mai puține acțiuni, dar acestea
sunt mai orientate, mai ample și mai vizibile, cu accent pe scalabilitate, diseminare și
adoptare rapide.
Se preconizează că proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de propuneri vor avea
rezultate cu beneficii concrete în zece domenii:
➢ Opt domenii tematice care reflectă principalele fluxuri de lucru din cadrul Pactului verde european:
o Obiective tot mai ambițioase în materie de climă;
o Energie curată, accesibilă ca preț și sigură;
o Industrie pentru o economie curată și circular;
o Clădiri eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere
al utilizării resurselor;
o Mobilitate durabilă și inteligentă;
o De la fermă la consummator;
o Biodiversitate și ecosisteme;
o Medii fără substanțe toxice, poluare zero.
➢ Și două domenii orizontale, consolidarea cunoștințelor și capacitarea
cetățenilor, care oferă o perspectivă pe termen mai lung în ceea ce privește realizarea transformărilor prevăzute în Pactul verde european.
Investiția de 1 miliard de euro va dezvolta în continuare sistemele și infrastructurile de
cunoaștere europene. Cererea de propuneri include oportunități de cooperare internațională prin abordarea nevoilor națiunilor mai puțin dezvoltate, în special din Africa,
în contextul Acordului de la Paris, precum și în contextul obiectivelor de dezvoltare
durabilă (ODD).
Termenul-limită pentru depunerea propunerilor este 26 ianuarie 2021, preconizânduse ca proiectele selectate să fie demarate în toamna anului 2021.
Sursa: Comisia Europeană
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Starea Uniunii: Comisia stabilește obiective mai ambițioase în materie de climă
și propune o reducere cu 55% a emisiilor până în 2030
Comisia Europeană a prezentat planul său
de reducere a emisiilor de gaze cu efect
de seră din UE cu cel puțin 55 % până în
2030, comparativ cu nivelurile din 1990.
Acest nivel de ambiție pentru următorul
deceniu va plasa UE pe o cale echilibrată
către atingerea neutralității climatice până
în 2050. Noul obiectiv se bazează pe o
evaluare cuprinzătoare a impactului atât
la nivel social și economic, cât și la nivelul mediului. Evaluarea demonstrează că acest
demers este realist și fezabil. Acest obiectiv mai ambițios subliniază, de asemenea,
poziția constantă a UE de lider la nivel mondial, în perspectiva următoarei Conferințe a
ONU privind schimbările climatice (COP26).
Comisia:
➢ a prezentat o modificare a propunerii de lege europeană a climei, pentru a include obiectivul de reducere a emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030 ca etapă
preliminară către atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050;
➢ a invitat Parlamentul și Consiliul să confirme acest obiectiv de 55 % drept noua
contribuție stabilită la nivel național (CSN) a UE în temeiul Acordului de la Paris
și să îl transmită CCONUSC până la sfârșitul acestui an;
➢ a definit propunerile legislative care urmează să fie prezentate până în iunie
2021 pentru a pune în aplicare noul obiectiv, inclusiv: revizuirea și extinderea
sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii; adaptarea Regulamentului privind partajarea eforturilor și a cadrului privind emisiile aferente
exploatării terenurilor; consolidarea eficienței energetice și a politicilor în materie de energie din surse regenerabile și consolidarea standardelor privind
emisiile de CO2 pentru vehiculele rutiere.
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat: „Facem tot ce ne stă
în putință pentru a ne respecta promisiunea făcută europenilor: ca Europa să devină
primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Prin intermediul
noului obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE cu cel puțin 55%
până în 2030, vom deschide calea către o planetă mai curată și către o redresare verde.
Europa va ieși mai puternică din pandemia de coronavirus, investind într-o economie
circulară eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, promovând inovarea în
domeniul tehnologiei curate și creând locuri de muncă verzi.”
Frans Timmermans, vicepreședintele executiv pentru Pactul Verde European, a declarat:
„În acest moment crucial pentru sănătatea noastră, pentru economia noastră și pentru
acțiunile de combatere a schimbărilor climatice la nivel mondial, este esențial ca Europa
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să deschidă calea către o redresare verde. Avem față de copiii și nepoții noștri datoria
de a acționa acum. Astăzi, Europa arată lumii cum vom ameliora bunăstarea și prosperitatea cetățenilor noștri în următorul deceniu, pe măsură ce lucrăm la realizarea
obiectivului nostru de neutralitate climatică până în 2050.”
Kadri Simson, comisarul pentru energie, a declarat: „Pe baza politicilor existente și a
planurilor elaborate de statele membre, suntem pe cale de a ne depăși obiectivul actual
de 40 % pentru 2030. Acest lucru arată că a fi mai ambițios nu este doar necesar, ci și
realist. Sistemul energetic se va afla în centrul acestui efort. Ne vom baza pe reușita
sectorului european al energiei din surse regenerabile, vom examina toate instrumentele de care dispunem pentru a ne spori eficiența energetică și vom pune baze solide
pentru o Europă mai verde.”
În paralel cu Planul privind obiectivele climatice pentru 2030 și cu evaluarea impactului
aferentă acestuia, Comisia a adoptat și o evaluare a planurilor naționale ale statelor
membre privind energia și clima pentru perioada 2021-2030. Evaluarea Comisiei arată
că UE este pe drumul cel bun pentru a-și depăși obiectivul actual de reducere a emisiilor, care este de cel puțin 40% până în 2030, în special datorită progreselor în curs
legate de utilizarea energiei din surse regenerabile în întreaga Europă. Pentru a atinge
noul obiectiv de 55%, UE va trebui să sporească și mai mult eficiența energetică și ponderea energiei din surse regenerabile. Acest aspect va face acum obiectul unor
consultări și analize suplimentare înainte de prezentarea de către Comisie a propunerilor legislative, în iunie 2021.
Noul obiectiv climatic pentru 2030 va contribui la orientarea redresării economice a
Europei în urma pandemiei de COVID-19. Acesta va stimula investițiile într-o economie
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, promovând inovarea în domeniul
tehnologiei curate, stimulând competitivitatea și creând locuri de muncă verzi. Statele
membre pot utiliza fondul pentru redresare NextGenerationEU în valoare de 750 de
miliarde EUR și următorul buget pe termen lung al UE pentru a realiza aceste investiții
în tranziția verde. Pentru a sprijini investițiile necesare, Comisia a adoptat astăzi și o
serie de norme privind un nou mecanism al UE de finanțare a energiei din surse regenerabile, pentru a le permite statelor membre să colaboreze mai ușor pentru finanțarea
și implementarea proiectelor în domeniul energiei din surse regenerabile.
Sursa: Comisia Europeană
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NextGenerationEU: Comisia prezintă următoarele etape ale Mecanismului de redresare și reziliență în valoare de 672,5 miliarde EUR în cadrul Strategiei anuale
privind creșterea durabilă pentru 2021
Comisia Europeană a stabilit orientări
strategice pentru punerea în aplicare a
Mecanismului de redresare și reziliență în
cadrul Strategiei sale anuale privind
creșterea durabilă pentru 2021. Mecanismul este principalul instrument de
redresare, aflat în centrul NextGenerationEU și va sprijini eforturile UE de a ieși
mai puternică și mai rezilientă din criza actuală. Prin intermediul mecanismului se va oferi o sumă fără precedent, de 672,5
miliarde EUR, sub formă de împrumuturi și granturi ce vor fi concentrate în primii ani,
esențiali pentru redresare.
Prin publicarea strategiei se lansează ciclul semestrului european din acest an. În cadrul
strategiei anuale precedente, Comisia a lansat o nouă politică de creștere bazată pe
Pactul Verde European și pe conceptul de sustenabilitate competitivă. Strategia din
acest an se înscrie pe deplin în continuitatea celei de anul trecut. Cele patru dimensiuni
– sustenabilitatea mediului, productivitatea, echitatea și stabilitatea macroeconomică –
identificate în strategia de anul trecut ar trebui să rămână principiile directoare ale
planurilor de redresare și reziliență ale statelor membre și ale programelor lor naționale
de reformă și investiții. Aceste priorități se află în centrul semestrului european, garantând că noua agendă pentru creștere economică contribuie la consolidarea fundațiilor
unei redresări ecologice, digitale și durabile.
Pentru a beneficia de acest mecanism, statele membre ar trebui să prezinte proiecte
de planuri de redresare și reziliență în care să descrie agendele naționale de investiții
și reforme în conformitate cu obiectivele de politică ale UE menționate mai sus.
Planurile de redresare și reziliență ale statelor membre ar trebui să abordeze, de asemenea, provocările în materie de politică economică stabilite în recomandările
specifice fiecărei țări din ultimii ani și, în special, în ciclurile 2019 și 2020. Planurile ar
trebui, de asemenea, să permită statelor membre să își consolideze potențialul de
creștere economică, crearea de locuri de muncă și reziliența economică și socială și să
facă față tranziției verzi și celei digitale.
De asemenea, Comisia a prezentat statelor membre orientări suplimentare cu privire la
cele mai bune modalități de a-și prezenta planurile de redresare și reziliență, precum
și un model standard de plan.
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Proiecte emblematice
Pe baza relevanței lor în toate statele membre, a investițiilor de foarte mari dimensiuni
necesare și a potențialului acestora de a crea locuri de muncă și creștere economică și
de a culege roadele dublei tranziții verzi și digitale, Comisia încurajează ferm statele
membre să includă în planurile lor investiții și reforme în următoarele domenii emblematice:
➢ Accelerare – acordarea de întâietate tehnologiilor perene curate și accelerarea
dezvoltării și utilizării surselor regenerabile de energie;
➢ Renovare – îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și private;
➢ Reîncărcare și realimentare – promovarea unor tehnologii curate, viabile pe termen lung, pentru a accelera utilizarea unor stații de transport, încărcare și
realimentare durabile, accesibile și inteligente și pentru a extinde rețeaua de
transport public;
➢ Conectare – introducerea rapidă a serviciilor rapide în bandă largă în toate regiunile și gospodăriile, inclusiv a rețelelor de fibră optică și a rețelelor 5G;
➢ Modernizare – digitalizarea administrației și a serviciilor publice, inclusiv a sistemelor judiciare și de asistență medical;
➢ Extindere pe scară largă – Creșterea capacităților de cloud de date industriale în
Europa și dezvoltarea celor mai puternice, de vârf și sustenabile procesoare;
➢ Recalificare și perfecționare – Adaptarea sistemelor de învățământ pentru a sprijini competențele digitale, educația și formarea profesională pentru toate
vârstele.
Punerea în aplicare a mecanismului va fi coordonată de Grupul Operativ pentru Redresare și Reziliență al Comisiei, în strânsă cooperare cu Direcția Generală Afaceri
Economice și Financiare. Un comitet director condus de președinta Ursula von der
Leyen va oferi grupului operativ o orientare politică, ceea ce va contribui la o punere
în aplicare coerentă și eficace a mecanismului.
Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul
cetățenilor, a declarat: „Astăzi publicăm strategia privind politicile economice și sociale
pentru anul următor, ce marchează startul semestrului european. Ar trebui să continuăm să sprijinim lucrătorii și întreprinderile pe durata crizei, ținând seama, în același
timp, de menținerea sustenabilității fiscale pe termen mediu. Tot astăzi, le oferim orientări suplimentare statelor membre care își pregătesc planurile de redresare și
reziliență și propunem șapte inițiative emblematice pentru a avansa în ceea ce privește
redresarea ecologică și digitală și pentru a investi în capitalul uman. Invităm, acum,
Parlamentul European și Consiliul să ajungă rapid la acordul final privind Mecanismul
de redresare și reziliență, astfel încât fondurile să poată fi distribuite la începutul anului
viitor. Timpul este esențial în cazul unei crize.”
Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „În urma tragediei provocate
de pandemia de coronavirus, Europa a ales să valorifice o oportunitate unică: redemararea economiilor pe o bază nouă, mai durabilă. Mecanismul de redresare și
reziliență va fi principalul instrument pentru a pune în practică acest obiectiv.
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Orientările pe care le oferim astăzi vizează să ajute statele membre să elaboreze planuri
naționale de calitate, în concordanță cu obiectivele pe care ni le-am propus de comun
acord, astfel încât finanțarea să înceapă să ajungă fără probleme acolo unde este nevoie, pentru a sprijini redresarea, și să fie un vector al unei schimbări cu o adevărată
vocație transformațională.”
Etapele următoare
Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ajungă cât mai rapid la un acord cu
privire la propunerea legislativă, astfel încât mecanismul să devină operațional începând cu 1 ianuarie 2021.
Termenul de depunere a planurilor de redresare și reziliență este 30 aprilie 2021. Cu
toate acestea, statele membre sunt încurajate să își prezinte proiectele de planuri preliminare începând cu 15 octombrie 2020. Statele membre ar trebui să se angajeze cât
mai curând posibil într-un dialog politic amplu, care să includă toate părțile interesate
relevante, pentru a-și pregăti planurile de redresare și reziliență, și sunt încurajate să
colaboreze cu Grupul operativ pentru redresare și reziliență și cu DG ECFIN pentru a
discuta proiectele lor de planuri.
Sursa: Comisia Europeană

Starea Uniunii: Comisia prezintă o nouă misiune ambițioasă privind poziția de
lider în materie de supercalcul
Comisia întreprinde noi măsuri în cadrul
agendei „Deceniul digital”, pentru a consolida suveranitatea digitală a Europei,
astfel cum a anunțat președinta Ursula
von der Leyen în discursul său privind
starea Uniunii, din 16 septembrie 2020.
Comisia a propus un nou regulament
privind întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță, pentru a menține și a consolida rolul de lider al
Europei în materie de supercalcul și de informatică cuantică. Acesta va sprijini activitățile de cercetare și inovare referitoare la noile tehnologii în materie de supercalcul,
precum și la sistemele și produsele din acest domeniu, și, în același timp, va promova
dezvoltarea competențelor necesare pentru a utiliza infrastructura și a constitui baza
unui ecosistem de nivel mondial în Europa. Propunerea ar permite o investiție în
valoare de 8 miliarde EUR în următoarea generație de supercalculatoare – un buget
substanțial mai mare în comparație cu cel actual.
Pe baza succesului înregistrat de Europa în ceea ce privește următoarea generație de
calculatoare de înaltă performanță, supercalculul va juca un rol esențial în susținerea
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Europei pe calea redresării. Acesta a fost identificat ca o prioritate de investiții strategice și va sprijini întreaga strategie digitală, de la analiza volumelor mari de date și
inteligența artificială la tehnologiile de tip cloud și securitatea cibernetică. În plus, întro recomandare adoptată, Comisia invită statele membre să impulsioneze conectivitatea ultrarapidă la rețele și să elaboreze o abordare comună în ceea ce privește
implementarea tehnologiei 5G.
Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era
digitală, a declarat: „Calculul de înaltă performanță este o capacitate digitală esențială
pentru Europa. După cum am putut vedea în lupta împotriva pandemiei de coronavirus,
supercalculatoarele contribuie deja la căutarea de terapii, la recunoașterea și
prognozarea răspândirii infecției sau la sprijinirea procesului decizional privind măsurile
de limitare a răspândirii virusului. Datele, împreună cu inteligența artificială și supercalculatoarele, reprezintă, de asemenea, un atu major în detectarea modelelor de
ecosisteme, ajutându-ne să atenuăm schimbările climatice și să căutăm soluții pentru
a evita dezastrele și a combate schimbările climatice. Propunerea noastră de astăzi va
încuraja creșterea investițiilor în infrastructura de supercalcul, având în vedere potențialul său enorm de a îmbunătăți calitatea vieții, a stimula competitivitatea
industrială și a favoriza progresul științific.”
Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a adăugat: „Împreună cu datele și
conectivitatea, supercalculul se află în avangarda suveranității noastre digitale,
înglobând provocările industriale, tehnologice și științifice. Menținerea în cursa tehnologică internațională reprezintă o prioritate, iar Europa dispune atât de know-how-ul,
cât și de voința politică necesare pentru a juca un rol de lider. Obiectivul nostru este
de a ajunge rapid la următorul standard de calcul în ceea ce privește calculatoarele
exascale – dar și, în primul rând, de a integra deja acceleratoarele cuantice pentru a
dezvolta mașini hibride și de a poziționa foarte devreme Europa pe această tehnologie
disruptivă.”
Regulamentul vizează actualizarea regulamentului anterior al Consiliului care a instituit
întreprinderea comună EuroHPC în octombrie 2018. Aceasta va permite Europei să își
asume un rol de lider în cursa tehnologică în direcția următoarei frontiere în materie
de supercalcul, și anume:
➢ supercalculatoarele exascale, capabile să execute peste un miliard de miliarde
(1018) de operațiuni pe secundă;
➢ calculatoarele cuantice și calculatoarele hibride, care combină elemente de calcul cuantic și clasic și care vor putea efectua operațiuni pe care niciun
supercalculator nu le poate realiza în prezent.
Întreprinderea comună EuroHPC va pune resursele europene existente în materie de
supercalcul și de informatică cuantică la dispoziția tuturor utilizatorilor din întreaga
Europă, inclusiv a utilizatorilor din sectorul public și a utilizatorilor industriali, în special
a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), indiferent de locul în care se află. Noul buget
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este în curs de negociere; acesta va fi sprijinit de programele Orizont Europa, Europa
digital și Mecanismul pentru interconectarea Europei.
Supercalculul în acțiune
Această infrastructură de supercalcul ar putea fi utilizată în peste 800 de aplicații europene științifice, industriale și din sectorul public.
În sectorul sănătății, inclusiv în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, supercalculatoarele contribuie deja la căutarea de terapii, la modelarea și prognozarea răspândirii
infecției și la sprijinirea procesului decizional privind măsurile de limitare a răspândirii
virusului. În iunie, consorțiul finanțat de UE, Exscalate4CoV, a anunțat că medicamentul
generic Raloxifen, care este deja înregistrat și utilizat pentru tratarea osteoporozei, ar
putea fi un tratament eficace pentru pacienții afectați de COVID-19 care au simptome
ușoare. Acest medicament este acum gata să participe la studiile clinice, iar proiectul
își continuă activitățile legate de alte molecule promițătoare. Supercalculatoarele vor
ajuta, de asemenea, oamenii de știință europeni să înțeleagă mai bine metabolismul
uman și sistemul imunitar și vor conduce la progrese substanțiale în domenii precum
genomica sau conceperea și testarea de noi medicamente și vor contribui la combaterea bolilor majore, inclusiv a cancerului și a infecțiilor virale.
În plus, această infrastructură de supercalcul va contribui la realizarea inițiativei UE
„Destinația Pământ”, aducând îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește prognozele
meteorologice, planificarea urbană și rurală, gestionarea deșeurilor și a apei și modelarea oceanografică, marină și a permafrostului. Aceste progrese vor sprijini tranziția
verde, în conformitate cu obiectivele stabilite în Pactul verde european, și vor contribui
la anticiparea și gestionarea unei degradări a mediului și a unor catastrofe naturale de
mare amploare.
Următoarele etape
Noul regulament privind întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă
performanță (întreprinderea comună EuroHPC) este propus spre adoptare de către
Consiliul Uniunii Europene. Pregătirile pentru continuarea activităților întreprinderii comune începând cu 2021 sunt deja în desfășurare: de exemplu, au fost selectate 20 de
proiecte pentru dezvoltarea de aplicații și servicii de calcul de înaltă performanță inovatoare.
Sursa: Comisia Europeană
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Consultări publice europene
Consultare publică privind titlul executoriu European
Publicul-țintă
Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor care au fost implicate sau
care ar putea fi implicate în recuperarea transfrontalieră a datoriilor. Persoanele care
au experiență practică sau experiență în cercetare cu privire la titlul executoriu european sau la alte instrumente juridice ale UE care reglementează aplicarea
transfrontalieră a legii în materie civilă și comercială sunt invitate să răspundă la
întrebările mai tehnice. Sunt binevenite în special opiniile din partea judecătorilor, a
funcționarilor instanțelor judecătorești, a notarilor, a avocaților, a executorilor
judecătorești, a agenților de recuperare a creanțelor, a cercetătorilor din mediul universitar, a întreprinderilor, a consumatorilor și a asociațiilor relevante. Autoritățile
statelor membre sunt, de asemenea, invitate.
Scopul consultării:
UE a creat un spațiu judiciar comun în care hotărârile pronunțate într-o țară din UE sunt
recunoscute și pot fi executate în toate celelalte state membre. Volumul din ce în ce
mai mare de tranzacții pe care le încheie persoanele fizice sau juridice care locuiesc sau
sunt stabilite în diferite țări ale UE, precum și numărul de persoane care trăiesc și lucrează în alte țări ale UE decât cele din care provin, generează un număr sporit de litigii
pentru care se pronunță hotărâri care trebuie apoi executate într-o altă țară din UE. UE
a adoptat o serie de instrumente juridice care reglementează acest aspect, asigurând
securitatea juridică pentru toate părțile și facilitând aceste procese. Unul dintre instrumentele respective este Regulamentul (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui Titlu
Executoriu European pentru creanțele necontestate (Regulamentul privind TEE). Atunci
când a fost adoptat, instrumentul era inovator, eliminând pentru prima dată o procedură specifică denumită exequatur. Această procedură era obligatorie pentru
executarea unei hotărâri într-un alt stat membru decât cel în care fusese pronunțată,
fiind în prezent înlocuită de certificatul de titlu executoriu european. Acesta poate fi
obținut în același stat membru în care a fost pronunțată hotărârea. Regulamentul
privind TEE se aplică numai „creanțelor necontestate”, adică situațiilor în care partea nu
s-a opus plății unei sume de bani. Este cazul tranzacțiilor judiciare, al actelor autentice
și al hotărârilor pronunțate în urma unei proceduri în cadrul căreia nu s-a prezentat
nicio apărare în fața instanței. Comisia a decis să evalueze Regulamentul privind TEE,
consultarea de față făcând parte din acest proces de evaluare. Prin această consultare
se dorește obținerea de opinii cu privire la funcționarea regulamentului, și se
urmărește, de asemenea, să se colecteze puncte de vedere privind aplicarea în practică
a Regulamentului privind TEE și poziții cu privire la utilizarea sa în viitor.
Consultarea este deschisă până la 20 Noiembrie 2020.
Link formular online: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/European_Enforcement_Order?surveylanguage=ro
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Consultare publică cu privire la viitorul plan de acțiune privind agricultura
ecologică
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la viitorul plan de acțiune
privind agricultura ecologică, dar a și a anunțat amânarea cu un an a intrării în vigoare
a noii legi privind agricultura ecologică, la 1 ianuarie 2022.
Uniunea Europeană se bazează mult pe sectorul agriculturii ecologice pentru contribuții atât la Pactul ecologic european, cât și în cadrul strategiei „de la fermă la
consumator”.
„Comisia are ca prioritate asigurarea faptului că sectorul agriculturii ecologice dispune
de instrumentele adecvate, precum și de un cadru juridic funcțional și consensual,
esențial pentru atingerea obiectivului de a aloca agriculturii ecologice 25% din suprafața terenurilor agricole. Noul regulament privind produsele ecologice oferă o bază
solidă, însă legislația secundară care urmează să fie adoptată trebuie să fie la fel de
rezilientă”, se arată într-un comunicat al Executivului UE.
La cererea statelor membre, a Parlamentului European, a țărilor terțe și a altor părți
interesate, Comisia a propus, printre altele, amânarea cu un an a intrării în vigoare a
noii legi privind agricultura ecologică, de la 1 ianuarie 2021 la 1 ianuarie 2022.
„Agricultura ecologică va fi un aliat esențial în tranziția către un sistem alimentar mai
sustenabil și o mai bună protecție a biodiversității. Comisia va sprijini sectorul agriculturii ecologice în vederea atingerii obiectivului de a avea 25 % din suprafața terenurilor
agricole în regim ecologic până în 2030, furnizând cadrul politic și juridic adecvat”,
susține Janusz Wojciechowski, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală.
Comisia vrea ca noul plan de acțiune privind agricultura ecologică să fie adoptat la
începutul anului 2021.
Planul de acțiune pentru agricultura ecologică va contribui la stimularea sectorului, atât
la nivelul cererii, cât și la nivelul ofertei, fiind organizat în jurul a trei puncte principale:
➢ stimularea cererii de produse ecologice, menținându-se totodată încrederea
consumatorilor;
➢ încurajarea creșterii sectorului agriculturii ecologice în UE;
➢ consolidarea rolului producției ecologice în lupta împotriva schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității, inclusiv în gestionarea durabilă a resurselor.
Consultarea publică are scopul de a colecta feedback pe tema proiectului de plan de
la cetățeni, autoritățile naționale și părțile interesate relevante.
Noua legislație privind agricultura ecologică va reflecta natura schimbătoare a acestui
sector aflat în creștere rapidă, susține Comisia. „Noile norme sunt menite să garanteze
o concurență loială pentru agricultori, permițând evitarea fraudelor și menținând
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încrederea consumatorilor. Pentru a asigura o tranziție lină între legislația actuală și cea
viitoare și pentru a permite industriei de profil și statelor membre să fie pe deplin
pregătite să pună în aplicare noile norme, Comisia a propus amânarea cu un an a intrării
sale în vigoare”, a precizat Executivul UE.
Amânarea a fost solicitată inițial de statele membre, de Parlamentul European, de țările
terțe și de alte părți interesate din cauza complexității și a importanței legislației
secundare în curs de elaborare. Ca urmare a crizei cauzate de coronavirus, activitatea
de elaborare a legislației secundare a încetinit. Amânarea are rolul de a acorda timp
suficient pentru derularea consultărilor și pentru efectuarea controlului legislativ necesar.
În cadrul politicii de promovare a produselor agroalimentare din UE, Comisia intenționează să aloce agriculturii ecologice un buget specific de 40 milioane de euro
pentru anul 2021. Acest buget va cofinanța acțiunile de promovare și campaniile de
informare privind sectorul ecologic al UE, sensibilizând publicul cu privire la calitățile
acestuia și urmărind stimularea cererii.
În plus, actuala și viitoarea politică agricolă comună (PAC) vor continua să sprijine dezvoltarea agriculturii ecologice în UE, inclusiv prin măsuri de sprijin pentru fermierii care
doresc să se convertească la agricultura ecologică și să mențină acest tip de agricultură.
Chestionarul va fi disponibil online până la 27 noiembrie 2020.
Link consultarea publica online: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Action-plan_development-organic-production-OPC-2020?surveylanguage=en

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe
Network
Găsiți partenerul potrivit pentru inovațiilor dvs. tehnologice

În perioada 26-28 octombrie 2020, Enterprise Europe Network (EEN) organizează un
eveniment cu întâlniri bilaterale B2B online, în cadrul conferinței Global Sustainable
Technology and Innovation Community (G-STIC).
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Accelerarea soluțiilor tehnologice pentru obiectivele de dezvoltare durabilă
(ODD)
Conferința G-STIC este cea mai importantă conferință mondială privind soluțiile tehnologice integrate care vizează atingerea ODD, 17 obiective ambițioase convenite la nivel
internațional pentru a muta lumea într-un viitor durabil până în 2030.
Găzduită de 8 instituții de cercetare tehnologică de talie mondială (VITO, ACTS, FIOCRUZ, GIEC, GIST, IITD, NACETEM și TERI), conferința G-STIC accelerează
implementarea soluțiilor tehnologice inovatoare, pregătite pentru piață, pentru a realiza ODD-urile.
Deoarece COVID-19 limitează capacitatea tuturor de a călători și de a se întâlni în
grupuri mari, conferința G-STIC este organizată online. Participanții se pot alătura în
direct de oriunde din întreaga lume pentru a discuta despre noi oportunități de a contribui la o lume durabilă și de a se conecta cu oameni dedicați ODD.
Descoperirea oportunităților de parteneriat
În domeniile abordate de conferința G-STIC, evenimentul EEN matchmaking oferă
IMM-urilor, start-up-urilor, companiilor mai mari și organizațiilor de cercetare o oportunitate unică de a găsi și întâlni parteneri pentru acorduri comerciale și pentru
cercetare și cooperare tehnologică.
Participarea este gratuită, dar pentru a participa la evenimentul de matchmaking
online, este obligatoriu să vă înregistrați pe platforma b2match cu un profil complet și
o descriere a pieței. Asigurați-vă că specificați cât mai detaliat ofertele și interesele dvs.
de afaceri.
Concentrare pe 7 provocări societale și 5 teme transversale
Evenimentul de potrivire online se concentrează pe soluții legate de cele 7 provocări
sociale și cele 5 teme transversale discutate în cadrul conferinței G-STIC:
➢ climat sigur pentru toți;
➢ educație adecvată și pe tot parcursul vieții pentru toți;
➢ energie accesibilă și durabilă pentru toți;
➢ alimentație hrănitoare pentru toți;
➢ vieți sănătoase pentru toți;
➢ resurse oceanice durabile și economie albastră;
➢ apă sigură pentru toți;
➢ economie circular;
➢ date geospațiale;
➢ TIC;
➢ tineret;
➢ gen.
Locul perfect pentru a demara noi parteneriate
Indiferent dacă organizația dvs. oferă sau caută inovații tehnologice pentru obiectivele
de dezvoltare durabilă, întâlnirile bilaterale B2B din timpul acestui eveniment online vă
oferă o șansă unică de:
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prezentarea palmaresului în inovația tehnologică pentru ODD;
întâlnirea cu noi parteneri și clienți;
conectarea cu agențiile de afaceri, asociațiile și factorii de decizie politică;
inițierea de contacte și cooperare transfrontalieră, creând oportunități de afaceri
internaționale;
➢ găsirea de noi parteneri comerciali, tehnologici sau de cercetare;
➢ întâlnirea unor potențiali investitori pentru a vă dezvolta ideile de proiect;
➢ prezentări, discuții și dezvoltarea de noi proiecte.
➢
➢
➢
➢

Pentru a participa, este necesar să vă înregistrați, accesând link-ul: https://gstic2020.b2match.io/signup

TORINO FASHIONMATCH 2020

În perioada 5-8 octombrie 2020, Enterprise Europe Network (EEN) organizează o serie
de întâlniri bilaterale B2B online, în cadrul Torino FashionMatch 2020, un eveniment
inovator internațional care facilitează parteneriatele pentru firmele din industria modei,
inițiativă ce a creat numeroase acorduri și povești de succes.
Evenimentul a fost premiat de Comisia Europeană și de EASME (Agenția Executivă
pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii) pentru cele mai bune practici în 2019 în cadrul
Conferinței anuale EEN 2019, la Helsinki, cu acțiunea: Fashion Match, următoarea generație de evenimente de brokeraj.
În cadrul acestui eveniment participanții vor avea posibilitatea:
➢ să participe la sesiunile VIRTUAL EEN B2B unde pot intra în contact cu
cumpărători internaționali / agenți de afaceri / comercianți cu amănuntul / clienți noi;
➢ să se alature serviciului de comerț electronic din aplicația TFW;
➢ să cunoască cumpărătorii locali din magazinul Rinascente;
➢ să inițieze contacte și cooperări transfrontaliere cu parteneri internaționali;
➢ să găsească noi parteneri de afaceri și să își extindă rețeaua de clienți;
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➢ să participe la webminariile „Fashion Talks” cu difuzoare internaționale, unde au
acces la cele mai noi informații despre tehnologii, tendințe și inovații în domeniul modei și al textilelor;
➢ să fie conectați printr-o aplicație dedicată cu emisiunile Live Streaming TFW
2020 și cu alte servicii (platformă dedicată de comerț electronic).
Evenimentul B2B se adresează:
➢ Stiliștilor și designerilor vestimentari;
➢ Mărcilor și brandurilor din domeniu textil și al modei;
➢ Start-up-urilor;
➢ Producătorilor de materiale și accesorii din domeniul textil;
➢ Magazinelor, agentilor de vânzări și distribuitorilor din domeniul textil și al modei;
➢ Platformelor E-commerce;
➢ Agențiilor de PR și consultanților de business și marketing;
➢ Cumpărătorilor/agenților comerciali;
➢ Universităților și institutelor de cercetare-dezvoltare care caută noi parteneri.
Vă puteți înregistra la acest eveniment accesând link-ul: https://torino-fashionmatch2020.b2match.io/signup

Oportunități de Afaceri și de Inovare
Prin intermediul bazei de date centralizate (POD - Partnering Opportunities Database), Rețeaua
Enterprise Europe Network pune la dispoziția societăților comerciale, institutelor de cercetări,
universităților și altor organizații profesionale și de afaceri diverse OFERTE / CERERI DE
OFERTE din domeniul afacerilor sau inovării / tehnologiilor inovatoare, oferind posibilitatea de
CĂUTARE ȘI IDENTIFICARE DE NOI PARTENERI.
Persoanele juridice din județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău şi Vaslui interesate
să își promoveze oportunitățile de afaceri sau inovare, se pot adresa Centrului Enterprise
Europe Iași din cadrul Parcului Științific și Tehnologic „Tehnopolis” Iași, care oferă în mod
GRATUIT informații și sprijin.

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
RDES20200722001
Un start-up din Spania, expert în dezvoltarea sistemelor inovative în generarea energiei
eoliene, caută parteneri experți în conversia energiei cinetice și mecanice în energie
electrică pentru a dezvolta în continuare un alternator neconvențional. Obiectivul principal este de a îmbunătăți alternatorul actual în vederea creșterii eficienței acestuia și
maximizării generării de energie electrică. Parteneriatul propus este un acord de cooperare în cercetare pentru a participa la Eurostars.
https://bit.ly/2Fv53Hz
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RDES20200605001
Un IMM spaniol caută un partener care ar putea sprijini screeningul și selectarea antigenelor COVID19 pentru a dezvolta prototipuri împotriva COVID19. Compania are o
tehnologie dovedită a platformei de virusuri himerice, precum particule care ar afișa
antigeni selectați pentru a provoca răspunsuri imune puternice la oameni. Proiectul are
3 faze principale: proiectarea prototipurilor, screening și producție și imunogen. Sunt
căutate companii, instituții de cercetare sau universități cu experiență în cercetarea
sănătății (Eureka).
https://bit.ly/3mngu4J
RDES20200720001
IMM spaniol dedicat dezvoltării unui sistem inteligent de îmbunătățire a navigației, capabil să ia decizii în timp real, să permită navigarea prin telecomandă și să
îmbunătățească 3 aspecte ale industriei navale: securitate, costuri și eficiență energetică. Cinci dintre modulele de sisteme au fost deja demonstrate într-un mediu real, iar
celălalt în drone maritime. Pentru a aplica pentru Eurostars, IMM-ul caută parteneri cu
experiență în controlul și predicția defecțiunilor mașinilor.
https://bit.ly/32wue5l

OPORTUNITĂȚI DE COLABORARE TEHNICĂ
TRCN20200907001
O companie din China specializată în proiectarea și fabricarea aparatelor de uz casnic,
caută de pe piața europeană un nou design pentru suportul de sticle de pe ușa
frigiderului, cu funcție de ridicare mecanică și reglare pe înălțime. Se preferă un acord
comercial, cu metodă de cooperare în asistență tehnică.
https://bit.ly/3hyDavh
TOUK20200908002
Un IMM din Marea Britanie, înființat în 2011 cu scopul de a deveni un lider global în
furnizarea de soluții inovatoare la problemele majore din agricultură, cu R&D ca activitate de bază, a dezvoltat mai multe soluții brevetate. Printre ele se numără un produs
de specialitate cu calciu foliar ce s-a dovedit a fi cea mai eficientă tehnologie pentru
prelungirea termenul de valabilitate a produselor proaspete. Compania caută
colaborare cu parteneri internaționali pentru a-și implementa soluțiile sub licență sau
acord comercial cu asistență tehnică.
https://bit.ly/3isD5ue
TOES20200907001
O companie spaniolă TIC, specializată în tehnologii de recunoaștere vocală și biometrie,
a dezvoltat o tehnologie inovatoare de filigranare audio care funcționează la lățime
mică de bandă. Încorporează informații ascunse în semnale audio (atât fluxuri live, cât
și înregistrări) și le recuperează mai târziu după transmisie. Mesajul este de fapt îmbinat
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cu semnalul audio, total diferit de o simplă includere de biți ascunși într-un fișier sau
flux audio digital. Informațiile sunt inaudibile și nu pot fi extrase de ascultători neautorizați și sunt rezistente la cele mai obișnuite distorsiuni și comprimări ale canalelor,
cum ar fi MP3. Poate chiar să supraviețuiască de la digital la analog și să revină la conversii digitale. Compania caută acorduri de licență.
https://bit.ly/32u3lyU
TOKR20200902001
Companie din Coreea, producătoare specializată de cabluri/ componente/ senzori optici a dezvoltat un mic spectroscop care funcționează fără fir, pe smartphone-uri,
folosind un ghid de undă plat. Firma folosește propria sa tehnologie de particule de
silice optice. Caută parteneri care doresc să colaboreze în baza acordului de licență.
https://bit.ly/3bZSPCq
TOMK20200827001
O companie macedoneană HaaS (Hardware as a Service) a dezvoltat un capac inteligent de combustibil care înregistrează cantitatea de combustibil turnată în rezervorul
camionului și oferă informații și analize privind consumul de combustibil. Proprietarii
companiilor de transport se confruntă cu limitări atunci când vine vorba de monitorizarea în timp real a consumului de combustibil și rareori sunt în măsură să identifice
potențialele fraude pe măsură ce apar; estimările neoficiale indică abuzuri potențiale
de până la 15-20% din cantitatea totală de combustibil cheltuită. Informațiile colectate
de la acest produs plug-and-play alimentat de la baterie sunt transmise ca date în timp
real și sunt ușor accesibile prin e-mail sau telefon mobil. Se caută parteneri pentru
acord comercial cu asistență tehnică.
https://bit.ly/3iAsde1
TOSI20200907001
Cercetătorii sloveni au dezvoltat un sistem inovator de alimentare continuă în fază lichidă a mediului criogen (dioxid de carbon) și a lubrifiantului. Prelucrarea criogenică
este utilizată pentru prelucrarea materialelor dure, utilizând azot lichid sau dioxid de
carbon (CO2) ca agent de răcire. Instituția de cercetare caută un partener industrial,
activ în domeniul proceselor de fabricație ori a proceselor de tăiere pentru semnarea
unui acord de cooperare de licență, fabricație și / sau cercetare.
https://bit.ly/3kfKbTs

TOES20200909001
Un centru spaniol de cercetare biomedicală a dezvoltat o nouă gamă, de unică folosință
și miniaturizată, de senzori electrochimici pentru monitorizarea minim invazivă a ischemiei tisulare. Dispozitivul a fost validat în prealabil pentru monitorizarea hipoxiei
prin detectarea pH-ului și a O2 în țesut și sânge la iepure. Este disponibil un prototip
pe scară largă testat pe un model stomacal de porc. Prototipul miniatural este în curs
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de dezvoltare, integrarea multi-senzor fiind deja realizată. Cercetătorii în cauză doresc
cu nerăbdare să stabilească acorduri de asociere.
https://bit.ly/3c2sZhg
TODE20200803001
O companie germană, specializată în digitalizarea industriei apei și a mediului, oferă o
tehnologie nouă care permite și încurajează implicarea activă a cetățenilor în monitorizarea ecologică urbană. Un site web interactiv oferă cetățenilor interesați starea de
sănătate a plantelor urbane. Soluția se bazează pe modelarea fizică și colectarea
datelor prin rețele de senzori. Sunt căutați parteneri hardware pentru cooperare
tehnică și municipalități pentru acorduri comerciale cu asistență tehnică.
https://bit.ly/3krmEiw

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
BRPL20200720001
Firmă din Polonia activă din 2001 caută producători de dimetilditiocarbamat de sodiu
și dimetilditiocarbamat de potasiu pentru a deveni distribuitor. Aceste două produse
chimice trebuie să aibă certificate adecvate de înaltă calitate.
https://bit.ly/2G0ihMa
BRUK20200724001
Firmă din Marea Britanie din domeniul farmaceutic specializată în suplimente alimentare cu ingrediente naturale caută firmă pentru parteneriat în vederea ambalării. Aceste
suplimente care vin sub formă de pudră, conțin o formulă exclusivă, iar firma dorește
să colaboreze cu un partener care are posibilitatea să realizeze capsulele în care se
introduce pudra/medicamentul și totodată să realizeze ambalarea finală a suplimentelor. Partenerul ar trebui să aibă capacitatea de a produce cantități mici și să dețină
certificate de calitate relevante.
https://bit.ly/32RfU7n
BRBE20200831001
Producător și distribuitor din Belgia specializat în producția de diverse produse și jucării
pentru copii caută un producător de spumă de etilen vinil acetat (EVA) pentru producția
de jucării. Compania dorește să încheie un acord de fabricație pe termen lung cu un
astfel de producător. Compania din Belgia a dezvoltat o nouă linie de jucării. Pentru
asta se caută un partener care să facă aceste modele de diverse dimensiuni din spuma
EVA.
https://bit.ly/33RK4Xw
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BRTR20200511001
Companie din Turcia cu o experiență de peste 40 de ani în domeniul construcțiilor de
clădiri și al infrastructurii, electric și acustic, caută parteneri pentru asociere în participație pentru a participa la licitații în activități de construcții de clădiri și infrastructură.
https://bit.ly/33TqYR3
BRGR20200525001
Parteneriat de investiții din Grecia specializat în investiții de creștere și restructurare
oferă finanțare IMM-urilor inovative, între 5-20 milioane de euro. Acest parteneriat de
investiții specializat în fuziuni și achiziții oferă finanțare companiilor industriale. Sunt
căutate companii din urmatoarele sectoare: turism, energie, agro-alimentar și
producție, cu un plan de afaceri solid și o rată de creștere ridicată. Tipurile de parteneriat oferite sunt acordul financiar și asocierea în participație. Perioada procesului de
investiție este de 10-12 săptămâni.
https://bit.ly/32X297z
BRIT20200128001
Distribuitor din Italia caută dispozitive medicale de unică folosință, purtabile, portabile
și implantabile pentru piața italiană. Firma italiană are o experiență de peste 30 de ani
ca distribuitor de dispozitive medicale, iar principalii clienți sunt spitale și clinici, publice
și private.
https://bit.ly/2RRVN2A
BRDE20200220001
Distributior din Germania de echipamente de fabricare a produselor electronice, activă
din 1996, caută furnizori suplimentari sub un parteneriat de distribuție. Compania
dorește să își extindă portofoliul actual de produse care cuprinde deja: sisteme de programare (circuite integrate), sisteme și materiale de bandă și bobină, sisteme de testare
pentru PCB-uri (plăci de circuite imprimate), componente electronice bazate pe analiza
semnăturii analogice etc. Produsele căutate pot fi sisteme de supraveghere, microscopuri și alte sisteme de testare. Nu se caută componente sau echipamente și accesorii
nespecifice cum ar fi smartphone-urile, calculatoarele, produsele de curățare sau PCBurile.
https://bit.ly/3kEWJ6Z
BRAM20200602001
Magazin din Armenia activ din 2018 caută să distribuie: articole vestimentare și accesorii pentru bărbați, damă și copii.
https://bit.ly/3mKArTl
BRDE20200612001
Companie din Germania, înființată în 1986, specializată în prelucrarea metalelor caută
producători de plăci de circuite Bluetooth pentru un acord de fabricație. Ideal este ca
aceste plăci să fie programate cu circuite software, scopul fiind de a utiliza aceste plăci
în mai multe serii de producție. Compania din Germania produce componente din oțel,
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oțel inoxidabil și aluminiu, iar portofiliul variază de la piese mici tăiate cu laser, până la
ansambluri complexe.
https://bit.ly/33Q9uEX
BRUA20191218001
Companie din Ucraina înfiintață în 2015, activă în distribuția de echipemente medicale,
dorește parteneriat de distribuție cu producători de instrumente și echipamente medicale.
https://bit.ly/3mIlxgb
BRFR20200507002
Companie din Franța specializată în producția de ingrediente inovatoare și suplimente
alimentare bioactive extrase din melci, caută partener care să se ocupe cu procesul de
extracție. Din carnea de melc compania produce două produse unice și materii prime
de origine naturală: o peptidă de hidrolizat ce previne și reduce tensiunea arterială
ridicată și un extract enzimatic ce îmbunătățește confortul digrestiv. Partenerul trebuie
să aibă capacitatea de a face procesul de extracție conform unei specificații anterior
furnizate, respectând limita de timp și la un raport foarte bun calitate/ preț.
https://bit.ly/3cjObzo

Comisia Europeană și persoanele care acționează în numele Comisiei Europene nu
sunt responsabile pentru modul în care poate fi utilizată informația conținută în
acest E-buletin.
Punctele de vedere din aceasta publicație aparțin autorilor și nu reflectă în mod
necesar politicile Comisiei Europene.
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