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Cuprins:
- #EENCanHelp
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- Informații diverse
- Consultari publice
- Oportunități de Afaceri și Inovare

Reteaua Enterprise Europe Network Romania ofera servicii gratuite de informare si consiliere
firmelor care au nevoie de suport in aceasta perioada.
Afla mai multe de la centrul EEN din regiunea ta! Detalii: http://een-romania.ro/contact/
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Centrul Enterprise Europe ADR Nord-Est
Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei
Europene, fiind cea mai vastă rețea care sprijină
întreprinderile, prin peste 600 de centre găzduite în diverse
tipuri de organizații (de sprijinire a mediului de afaceri,
institute de cercetare, universități, centre tehnologice,
agenții de dezvoltare etc,), din peste 60 de țări (state
membre ale Uniunii Europene, țări candidate, țări membre
ale Spațiului Economic European, Brazilia, Rusia, India,
China și Africa de Sud). (Detalii: http://een.ec.europa.eu/)
Rețeaua Enterprise Europe Network este prezentă în
Macroregiunea 2 (Regiunile Nord-Est și Sud-Est), prin
intermediul Consorțiului ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) format din 6
parteneri, respectiv Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Camera de
Comerț, Industrie și Agricultură Galați, Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic, Institutul de
Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați (www.enterprise-europe-erbsn.ro).
Centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADR Nord-Est oferă, in mod gratuit, următoarele
servicii specializate pentru sprijinirea afacerilor:
• Internaționalizare

Prin completarea unei expresii de interes, vă 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 EEN. De asemenea, puteți beneficia de promovarea ofertei
dumneavoastră, prin completarea unui formular descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza de
date EEN.
Avantajul utilizării acestei platforme de internaționalizare a parteneriatelor de afaceri și piețelor de
desfacere este acela că elaborarea și înscrierea unui profil, precum și gestionarea expresiilor de interes
sunt activități facilitate în totalitate de membrii EEN, asigurând confidențialitatea și relevanța
contactelor stabilite.
• Organizare misiuni economice și de brokeraj

Companiile interesate pot participa la evenimente de brokeraj sau misiuni economice organizate
periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate. De asemenea, în situația în care ați
identificat o oportunitate majoră de afaceri, puteți propune organizarea unei misiuni economice
personalizate.
• Accesare fonduri europene

Experții din cadrul Centrelor Enterprise Europe Network vă oferă, în regim help-desk, informații
despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, criterii de eligibilitate și
activități eligibile în cadrul unui apel specific de proiecte, clarificări pentru completarea cererii de
finanțare, sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare.
• Servicii în sprijinul inovării

Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est oferă 2 pachete de sprijin dedicate unui număr
limitat de IMM-uri inovative din județele Bacau, Neamț și Suceava:
Dezvoltarea capacităţii de management a inovării în IMM-uri cu potențial ridicat de
inovare (Enhancing Innovation Management Capacities). Puteți beneficia de servicii de
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evaluare a managementului inovării (utilizând instrumentul IMP³rove), care includ un plan de
măsuri care vizeaza creșterea performanțelor economice ale companiei.
Sprijinirea IMM-urilor beneficiare de finanțare din Programul Orizont 2020 - SME
Instrument (Key Account Management - KAM). Puteți beneficia de servicii de evaluare a
nevoilor de asistență tehnică, de identificare și recomandare a unui „coach” (specialiști
recunoscuți în Uniunea Europeană) cu care veți implementa proiectul care a primit finanțare,
în etapele primare de dezvoltare ale proiectului (Etapa 1 – nota conceptuala sau Etapa 2 –
studiu de fezabilitate).
Detalii suplimentare: www.adrnordest.ro/een și www.enterprise-europe-erbsn.ro

Informatii diverse
NOU!!! Sectiune Business & COVID-19
Aceasta noua sectiune de pe pagina web a ADR Nord-Est contine informatii utile IMM-urilor despre
masurile de sprijin oferite de Guvernul Romaniei si de institutiile internationale (CE, BIE, BCE, etc.)
pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19 si micsorarea efectelor negative asupra lor si implicit,
asupra economiei nationale.
Astfel veti putea gasi in acelasi punct, informatii despre ordonante, instructiuni, programe de finantare,
date referitoare la scutiri de taxe si impozite, somaj, protectia angajatilor, capitaluri curente si multe
altele.
Pentru alte detalii suplimentare va invitam sa folositi adresa de email een@adrnordest.ro, persoana de
contact Liliana Baicu - Coordonator local, Centrul Enterprise Europe Network gazduit de ADR NordEst.
Detalii: https://www.adrnordest.ro/index.php?page=een_noutati_business_covid

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 IMM-urile 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.
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Programul Operational Regional 2014-2020 vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale IMM-urilor,
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;
• 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;
Alocarea financiara disponibila acestei prioritati este de 26,26 mil.Euro la nivelul Regiunii Nord-Est,
respectiv 22,29 mil.Euro la nivelul Regiunii Sud-Est, 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: http://www.inforegio.ro

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:
https://trade.ec.europa.eu/access-tomarkets/en/content/

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 IMM-urilor de succes care
tranzacționează la nivel global, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
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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

GREEN DEAL: Programul Horizon 2020- Apeluri de proiecte de cercetare-inovare
in valoare de 1 miliard Euro
O gama larga de beneficiari, inclusiv firme mici și mijlocii (IMM), vor putea aplica pentru fonduri
europene de 1 miliard de Euro în total, în perioada 22 septembrie 2020 - 21 ianuarie 2021, prin circa 20
de apeluri de proiecte, în cadrul Programului Horizon 2020.
Cele 21 de apeluri publicate, impreuna cu documentația necesară depunerii de proiecte pot fi găsite in
portalul Funding&tender opportunities:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
Proiectele de cercetare și inovare
vor trebui să răspundă „crizei
climatice și să contribuie la
protejarea biodiversității și a
ecosistemelor unice ale Europei”, a
informat Comisia Europeană.
Cererea de propuneri a Pactului
verde european finanțată din
programul Orizont 2020, „va
stimula redresarea Europei în urma
crizei provocate de coronavirus,
prin transformarea provocărilor ecologice în oportunități de inovare”, mai susține CE.
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, ea 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
(Green Deal):
1. Obiective tot mai ambițioase în materie de climă
2. Energie curată, accesibilă ca preț și sigură
3. Industrie pentru o economie curată și circulară
4. Clădiri eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor
5. Mobilitate durabilă și inteligentă
6. De la fermă la consumator
7. Biodiversitate și ecosisteme
8. Medii fără substanțe toxice, poluare zero
si două domenii orizontale - Consolidarea cunoștințelor și Capacitarea cetățenilor - care oferă o
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perspectivă pe termen mai lung în ceea ce privește realizarea transformărilor prevăzute în Pactul verde
european.
Sursa: www.startupcafe.ro
Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 – de la strategie la transpunere în practică
În fiecare an, Comisia adoptă un program de lucru care stabilește lista acțiunilor pe care le va întreprinde
în următoarele douăsprezece luni. Programul de lucru informează publicul și colegiuitorii cu privire la
angajamentele politice ale Comisiei de a prezenta noi inițiative, de a retrage propuneri deja înaintate
colegiuitorilor și de a revizui legislația existentă a UE. Programul nu se referă la lucrările în curs ale
Comisiei în scopul îndeplinirii rolului său de gardian al tratatelor și de asigurare a respectării legislației
existente sau la inițiativele regulate pe care Comisia le adoptă în fiecare an.
Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 este strâns legat de Planul de redresare pentru
Europa, împreună cu instrumentul de redresare NextGenerationEU și cu un buget al UE consolidat
pentru perioada 2021-2027. Mecanismul de redresare și reziliență va mobiliza o sumă fără precedent, de
672,5 miliarde EUR, sub formă de granturi și împrumuturi în primul an, care este crucial pentru
redresare. Între timp, statele membre elaborează planuri de redresare și reziliență care stabilesc reforme
și investiții aliniate cu obiectivele de politică verzi și digitale ale UE: minimum 37 % din cheltuieli sunt
alocate tranziției verzi și minimum 20 % – celei digitale.
Pentru a rambursa fondurile mobilizate în cadrul NextGenerationEU, Comisia va prezenta propuneri
pentru noi resurse proprii, începând cu un sistem revizuit de comercializare a certificatelor de emisii, un
mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon și o taxă digitală.
Asfel, in 19 octombrie 2020, Comisia a adoptat programul său de lucru pentru anul 2021, menit să
facă Europa mai sănătoasă, mai echitabilă și mai prosperă, accelerând totodată transformarea sa pe
termen lung într-o Europă mai verde, care să fie pregătită pentru era digitală.
Acesta conține noi inițiative legislative circumscrise tuturor celor șase ambiții emblematice menționate
în Orientările politice ale președintei von der Leyen și urmează primului său discurs privind starea
Uniunii. În paralel cu îndeplinirea priorităților stabilite în acest program de lucru, Comisia va continua
să depună toate eforturile pentru a gestiona criza și pentru a spori reziliența economiilor și a societăților
Europei.
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat: „Prioritatea noastră absolută va
rămâne în continuare salvarea vieților și a mijloacelor de subzistență amenințate de pandemia de
COVID-19. Am obținut deja rezultate considerabile, dar Europa nu este încă în afara pericolului, fiind
puternic afectată de cel de al doilea val. Toți trebuie să rămânem vigilenți și să ne intensificăm
acțiunile. Comisia Europeană își va continua eforturile de a asigura un viitor vaccin pentru europeni și
de a ajuta economiile noastre să se redreseze, prin intermediul tranziției verzi și digitale.”
Transpunerea în practică a priorităților UE
Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 prevede trecerea de la strategie la transpunerea în practică
pentru toate cele șase priorități politice. Acesta confirmă hotărârea Comisiei de a conduce dubla
tranziție verde și digitală – o șansă unică de a depăși situația de fragilitate provocată de criză și de a
revitaliza Uniunea.
Pactul verde European
Pentru ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, Comisia va prezenta
un pachet de măsuri menite să permită reducerea emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030. Pachetul de
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măsuri va acoperi o gamă largă de politici – de la sursele regenerabile de energie la principiul „eficiența
energetică pe primul loc”, performanța energetică a clădirilor, precum și destinația terenurilor,
impozitarea energiei, partajarea eforturilor și comercializarea certificatelor de emisii.
Un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon va contribui la reducerea riscului de
relocare a emisiilor de dioxid de carbon și va asigura condiții de concurență echitabile prin încurajarea
partenerilor UE să își sporească nivelul de ambiție în materie de climă. În plus, Comisia va propune
măsuri de punere în aplicare a planului de acțiune al Europei privind economia circulară, a Strategiei UE
privind biodiversitatea și a Strategiei „De la fermă la consumator”.
O Europă pregătită pentru era digitala
Pentru a transforma deceniul care vine în deceniul digital al Europei, Comisia va prezenta o foaie de
parcurs cu obiective digitale pentru 2030 clar definite, referitoare la conectivitate, la competențe și la
serviciile publice digitale. În centrul atenției se vor afla dreptul la viață privată și la conectivitate,
libertatea de exprimare, libera circulație a datelor și securitatea cibernetică. Comisia va legifera în
domenii privind siguranța, răspunderea, drepturile fundamentale și aspectele referitoare la date
ale inteligenței artificiale. În același spirit, Comisia va propune un sistem european de identificare
electronică. Printre inițiative se va număra și o actualizare a noii Strategii industriale pentru Europa, care
să țină seama de impactul pandemiei de COVID-19, precum și o propunere legislativă de îmbunătățire a
condițiilor de muncă ale lucrătorilor de pe platforme.
O economie în serviciul cetățenilor
Pentru a se asigura că criza sanitară și economică nu se transformă într-o criză socială, Comisia va
prezenta un plan de acțiune ambițios pentru a pune în aplicare pe deplin Pilonul european al drepturilor
sociale, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă pe drumul către redresarea Europei. Comisia va
prezenta, de asemenea, o nouă Garanție europeană pentru copii, care să asigure accesul la servicii de
bază, cum ar fi asistența medicală și educația pentru toți copiii. Pentru a sprijini economiile noastre și a
consolida uniunea economică și monetară, Comisia va revizui cadrul de gestionare a intrării în
dificultate a băncilor din UE, va lua măsuri de stimulare a investițiilor transfrontaliere în UE și va
intensifica lupta împotriva spălării banilor.
O Europă mai puternică pe scena internațională
Comisia se va asigura că Europa joacă un rol esențial în această lume fragilă, inclusiv prin faptul că se
va afla în prima linie a eforturilor mondiale pentru a garanta un vaccin sigur și accesibil pentru toți.
Comisia va propune o comunicare comună privind consolidarea contribuției UE la un multilateralism
bazat pe norme, un parteneriat reînnoit cu vecinătatea noastră sudică și o comunicare privind Arctica. De
asemenea, Comisia va prezenta o nouă abordare strategică de sprijinire a dezarmării, a demobilizării și a
reintegrării foștilor combatanți. O comunicare privind ajutorul umanitar al UE va explora noi modalități
de colaborare cu partenerii noștri și cu alți donatori.
Promovarea modului de viață European
Ținând seama de pandemia de COVID-19, Comisia va propune construirea unei Uniuni Europene a
sănătății mai puternice, în special prin consolidarea rolului agențiilor existente și prin instituirea unei
noi agenții pentru cercetarea și dezvoltarea avansată în domeniul biomedical. Comisia va prezenta
o nouă strategie pentru viitorul spațiului Schengen, pentru a menține și a îmbunătăți funcționarea
acestuia. Noul pact privind migrația și azilul va fi urmat de o serie de propuneri de măsuri referitoare
la migrația legală, inclusiv un pachet de măsuri referitoare la talente și competențe. Printre alte elemente
se numără un plan de acțiune împotriva introducerii ilegale de migranți, precum și o strategie privind
returnarea voluntară și reintegrarea durabile. Comisia va continua să consolideze uniunea securității,
prin combaterea terorismului, a criminalității organizate și a amenințărilor hibride. Comisia va prezenta,
de asemenea, o strategie cuprinzătoare privind combaterea antisemitismului.
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Un nou elan pentru democrația europeană
Pentru a construi o uniune a egalității, Comisia va prezenta noi strategii privind drepturile copilului și ale
persoanelor cu handicap, precum și o propunere de combatere a violenței bazate pe gen. Comisia va
propune, de asemenea, extinderea listei de euro-infracțiuni pentru a include toate formele de infracțiuni
motivate de ură și de discursuri de incitare la ură. Comisia va propune norme mai clare
privind finanțarea partidelor politice europene și va lua măsuri de protejare a jurnaliștilor și a societății
civile împotriva abuzului de procedură. O viziune pe termen lung pentru zonele rurale va propune
acțiuni care să valorifice pe deplin potențialul acestor regiuni.
Etapele următoare
Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 este rezultatul cooperării strânse cu Parlamentul European,
cu statele membre și cu organele consultative ale UE. Comisia va începe acum discuțiile cu Parlamentul
și cu Consiliul pentru a stabili o listă de priorități comune în privința cărora colegiuitorii să convină să ia
măsuri rapide.
Sursa: Comisia Europeana

Raportul UE privind situația amenințărilor: atacurile cibernetice devin din ce în ce
mai sofisticate, mai precis direcționate și mai răspândite
In 20 octombrie 2020, Agenția Uniunii Europene
pentru Securitate Cibernetică (ENISA) a publicat
raportul anual care rezumă principalele amenințări
cibernetice pe care le-a identificat între 2019 și 2020.
Conform raportului, atacurile sunt în continuă creștere,
devenind din ce în ce mai sofisticate, mai precis
direcționate, mai răspândite și adesea nedepistate, iar în
majoritatea cazurilor, motivația este de natură
financiară.
De asemenea, se înregistrează o creștere a phishingului, a mesajelor de tip spam și a atacurilor cu țintă
precisă pe platformele de comunicare socială. Pe parcursul pandemiei de coronavirus, a fost pusă la
încercare securitatea cibernetică a serviciilor de sănătate, în timp ce adoptarea unor noi regimuri de
muncă și de învățământ la distanță, de comunicare interpersonală și de teleconferință au modificat, de
asemenea, spațiul cibernetic.
UE ia măsuri ferme de consolidare a capacităților în materie de securitate cibernetică: va actualiza
legislația în domeniul securității cibernetice, va adopta o nouă Strategie de securitate cibernetică până la
sfârșitul anului 2020 și investește în cercetarea și consolidarea capacităților în materie de securitate
cibernetică, precum și în sensibilizarea publicului cu privire la noile amenințări și tendințe cibernetice,
de exemplu prin campania anuală intitulată Luna securității cibernetice.
Raportul
ENISA
privind
situația
amenințărilor
este
disponibil la
https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends

Sursa: Comisia Europeana
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adresa:

Un nou fond european de investiții pentru startup-uri IT de 100 milioane Euro
Startup-urile IT europene pot obține noi finanțări de capital de risc dintr-un fond de investiții în valoare
totală de 100 de milioane de euro, lansat de o firmă pan-europeană de venture capital.
Firma de investiții Samaipata VC, cu birouri la
Madrid, Paris și Londra, a anunțat lansarea celui
de-al doilea fond al său, dedicat finanțărilor de
nivel seed în marketplace-uri și alte platforme
digitale.
În noul fond s-au strâns deja 75 de milioane de
euro de la investitori individuali și instituționali
și urmază să se mai acumuleze 30 de milioane
de dolari în lunile următoare - scrie Sifted.eu.
Samaipata VC vrea să acorde runde de finanțare
de până la 1,5 milioane de euro unui număr de
20-25 de startup-uri, iar restul de bani să-i investească în runde mai mari, de până la 10 milioane de euro
fiecare, în companii aflate deja în portofoliul său, care sunt în fază de scale-up.
„Investim în aceleași domenii ca înainte de pandemie, dar acum am observat o creștere imensă în
comerțul online, în platforme de divertisment și în platforme de educație, de exemplu. COVID-19 a fost
un accelerator. Pune omenirea pe modul fast forward și dintr-o dată a crescut foarte mult această piață” a spus Jose del Barrio, cofondator al firmei de investiții Samaipata VC, citat de publicația
britanică Sifted.eu.
Sursa: www.startupcafe.ro

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 re-cuperare 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
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din UE. UE a adop-tat o serie de instrumente juridice care reglementează acest aspect, asigurând
securita-tea 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 „cre-anțelor 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

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 in-teresate,
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 agricul-turii 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;
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•

consolidarea rolului producției ecologice în lupta împotriva schimbărilor cli-matice 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 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 in-trării 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 su-ficient 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 dez-voltarea
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_developmentorganic-production-OPC-2020?surveylanguage=en

Oportunitati de Afaceri si de Inovare
Selecție de OFERTE, CERERI, CĂUTARE PARTENERI în domeniul afacerilor sau inovării/
tehnologiilor inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities
Database) a Enterprise Europe Nerwork.
Societățile comerciale, institutele de cercetări, universitățile, organizațiile profesionale și de afaceri
care activează în județele BACĂU, NEAMȚ și SUCEAVA interesate de aceste informații sau de
promovarea propriilor oferte/cereri de inovare sau de afaceri, pot obține informații suplimentare
adresându-se Centrului Enterprise Europe Network ADR Nord-Est (tel: 0233 218071,
fax: 0233 218072, e-mail: een@adrnordest.ro).
Pentru obținerea informațiilor suplimentare privind oportunitățile publicate în acest buletin, vă rugăm
să precizați codul oportunității care vă interesează și să ne transmiteți câteva date despre compania
dumneavoastră pentru a le comunica colegilor noștri din rețea.
Organizațiile interesate să-și promoveze propriile oportunități de inovare sau afaceri pot obține
formularele specializate de la Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est.
Obținerea de informații și promovarea oportunităților în domeniul tehnologic sau de afaceri este un
serviciu GRATUIT oferit de centrul nostru.
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OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
BRPL20200901001
Companie poloneză de servicii de intermediere caută producători și distribuitori de materiale de
construcții și produse industriale interesați să intre pe piața poloneză, în baza unui acord de servicii de
distribuție sau acord de agenție comercială.
Sectoare de interes vizate:
-materiale de construcție;
-echipamente industriale (mașini și echipamente pentru producție, prelucrarea metalelor, echipamente
pentru prelucrarea pietrei).
BRCZ20200828001
Companie cehă caută producători de lenjerie de corp, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte de casă
în cadrul unui acord de fabricație, de preferință din Turcia, Bulgaria, România, India și Vietnam.
Sortimentul cerut: pijamale, tricouri, rochii, slipuri, tricouri, cămăși de noapte, halate de baie,
jambiere, rochii pentru femei, bluze și fuste, hanorace, pantaloni de trening, boxeri pentru bărbați,
pantaloni scurți, chiloți pentru femei, șosete. Materialul solicitat este 100% bumbac, amestec de
bumbac / elastan, amestec de bumbac / poliester sau bambus. În plus față de cele de mai sus,
compania caută și un producător de lenjerie termică - tricouri, chiloți - cu uscare rapidă adecvată și
pentru activități sportive.
BRDK20200806001
Companie daneză de produse nealimentare caută producători de jucării din lemn și mobilier pentru
copii. Cererea vine din dorința de a optimiza procesele de producție și lanț de aprovizionare ale
companiei, de a menține rolul de lider existent în ceea ce privește clienții actuali, precum și de a se
extinde și mai mult pe piața europeană. Se caută parteneri de producție pentru mobilierul pentru
bebeluși / copii, precum și jucării din lemn pentru interior și exterior. Produsele solicitate, cerințele
materiale și dimensiunile se găsesc în imaginile atașate profilului. Cantitatea minimă comandată
(MOQ) este de 2000 de bucăți. Producătorii potențiali se pot aștepta la o cooperare pe termen lung,
precum și la introducerea de noi modele și mărci pe termen lung.
BOUK20200821002
O companie din Marea Britanie, lider în domeniul blockchain-ului și securității cibernetice, caută noi
parteneri pentru a implementa soluții și pentru a subcontracta.
BRDE20201005001
Companie germană caută un partener pentru subcontractare fabricare componente pentru filtre
metalice din Europa de Est sau țările baltice. 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.
BRPL20200929001
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 activ 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 din
zmeură.
Info help desk: Lidia Bețoaea, tel. 0233 218071, e-mail: een@adrnordest.ro
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OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
TODE20200922002
Producător german de design original certificat caută parteneri industriali în domeniul dispozitivelor
medicale (chirurgie, terapie și diagnostic) pentru dezvoltare și / sau fabricare. Cu peste 25 de ani de
experiență, acesta se oferă să colaboreze în dezvoltarea de noi dispozitive analitice, de diagnosticare,
de laborator sau medicale, si 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.
TRNL20201013001
Un producător global de dispozitive medicale din Olanda caută soluții inovatoare prin intermediul
unor platforme endoscopice sau externe pentru diagnosticarea sau tratamentul bolii inflamatorii
intestinale Bowel. Compania caută o colaborare cu parteneri industriali și prevede un acord comercial
cu asistență tehnică, un acord de licență sau un acord de cooperare tehnică.
TRES20200613001
O companie spaniolă de biotehnologie, specializată în fermentația industrială, solicită tulpini și
extinde tehnologia de fermentare pentru a obține ingrediente cosmetice. Partenerii căutați sunt
companii, universități și instituții de cercetare și dezvoltare, în domeniile agriculturii, farmaceutice,
sănătății, alimentelor și cosmeticelor, interesați de producție și acorduri comerciale cu asistenta
tehnica.
TRTR20200923001
O companie turcească specializată în proiectarea fațadelor integrate HVAC are un produs patentat
numit „Smart Facade”. Smart Facade este un perete cortină inovator integrat cu sistem de încălzire
centrală, răcire și ventilație.
Compania caută parteneri în cadrul unui acord de cercetare sau cooperare tehnică pentru a asigura
integrarea tehnologică a Smart Facade în energia solară, stocarea energiei, TEC (termoelectric),
conducte termice etc. și comercializarea acesteia. Compania caută și investitori.
Comisia Europeană și persoanele care acționeaza în numele Comisiei Europene nu sunt responsabile pentru modul
în care poate fi utilizată informația conținută în acest e-buletin. Punctele de vedere din această publicație aparțin
autorilor și nu reflectă în mod necesar politicile Comisiei Europene.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Centrul Enterprise Europe Network
Str. Lt. Drăghiescu, nr. 9, Piatra Neamț, jud. Neamț
Tel. 0233 218 071
Fax. 0233 218 072
E-mail: een@adrnordest.ro
www.adrnordest.ro/een
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