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Cine-și mai amintește de rețeaua Centrelor de Informare 
Europeană (Euro Info Center - EIC), o rețea �nanțată de Comisia 
Europeană – DG Înteprinderi și Industrie, cu scopul de a informa 
și asista IMM-urile în abordarea aspectelor legate de operarea 
lor pe piața europeană, furnizarea de informații și training-uri 
privind legislația, politicile, fondurile (inclusiv cele structurale) și 
programele UE? Rețeaua a luat �ință în 1998 și a dezvoltat cea 
mai mare bază de date de business din Europa, cu servicii suport 
pentru internaționalizarea afacerilor. A funcționat până în 2008.

Cine-și mai amintește de rețeaua Centrelor Releu pentru Inovare 
(Innovation Relay Centres – IRC), o rețea specializată în 
sprijinirea inovării și cooperarea tehnologică între țările din 
Europa? Rețeaua a luat �ință în 1995, �ind �nanțată de Comisia 
Europeană și a dezvoltat cea mai mare platformă pan-
europeană pentru stimularea transferului tehnologic 
transnațional și promovarea serviciilor inovative. A funcționat 
până în 2008.

Ce s-a întâmplat în 2008 cu ambele rețele? În acel an, Comisia 
Europeană a decis că cea mai bună metodă de a sprijini 
dezvoltarea întreprinderilor pe plan internațional și de a realiza 
transferul tehnologic de la idee, prototip, brevet la fabricarea în 
masă și comercializarea produselor rezultate este de a îmbina 
cele două rețele, implementând astfel principiile „one-stop-
shop” și „no wrong door”. În acest fel a luat naștere Enterprise 
Europe Network (EEN), cea mai mare rețea de sprijin din lume 
pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovative cu 
ambiții internaționale.

Astăzi, rețeaua este activă în peste 60 de țări din întreaga lume și 
reunește peste 3.000 de experți din peste 600 de organizații 
membre - toate renumite pentru excelența lor în sprijinirea 
afacerilor.

Peste 3 milioane de întreprinderi mici și mijlocii au fost ajutate să 
inoveze și să crească la nivel internațional.

De aceea, multe companii și multe organizații ce doreau să  
devină clienți ai rețelei bene�ciind de serviciile furnizate de 
aceasta, s-au interesat despre stadiul actual al reînnoirii rețelei 
din perspectiva noii politici Comisiei Europene, precum și cu 
privire la aspectele operaționale în următoarea perioadă de 
programare.
În acest sens, ceea ce putem a�rma cu certitudine este faptul că 
rețeaua va � �nanțată în continuare prin programul 
„Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii” (COSME), care 

va face parte integrantă din Programul Piața Unică (Single 
Market Program-SMP) în următorul cadru �nanciar 
multianual al UE (CFM).

Rețeaua Enterprise Europe va juca un rol important în 
punerea în aplicare a noii strategii pentru IMM-uri a Comisiei 
Europene, care are ca priorități cheie să ajute întreprinderile 
în tranziția dublă către sustenabilitate și digitalizare. În plus, 
Rețeaua are un rol important de a ajuta IMM-urile să 
depășească di�cultățile crizei COVID-19 și să le sporească 
rezistența.

Aceste noi domenii de concentrare vor merge mână în mână 
cu activitățile de bază ale EEN privind internaționalizarea, 
inovarea, piața unică și accesul la �nanțare. Rețeaua se va 
îmbogăți cu noi parteneri specializați în domenii precum 
inteligența arti�cială, securitatea cibernetică sau blockchain 
și va extinde hub-urile de inovare digitală, oferind servicii 
specializate în ecosistemele locale și regionale.

Partenerii consorțiului ERBSN vor continua activitatea lor în 
contextul noii viziuni a Rețelei Enterprise Europe și vor � 
alaturi de clienții și colaboratorii lor în implementarea noilor 
priorități ale Comisiei, prin furnizarea de servicii care să 
contribuie la dezvoltarea competitivității întreprinderilor din 
macroregiunea 2 pe piața internă și pe piețele internaționale. 

Gabriela COMAN - TEHNOPOLIS IAȘI

Newsletter

Surse de finanțare pentru IMM                         
Informații europene                       

Cereri și oferte de interes            
Noutăți legislative                        

Activitatea Consorțiului ERBSN  

Evenimente în Rețea                    
Exemple de bună practică           

2-6
7-10
11-14
15-16
17
18
19

TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR Cuprins



PROGRAME NAȚIONALE 
Fonduri pentru IMM-uri din Mecanismul de 
Reziliență 2021-2024

Firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea obține 
fonduri europene din Mecanismul de Reziliență și 
Redresare, în perioada 2021-2024, conform unui acord 
politic majoritar în Parlamentul European.
Mecanismul de Reziliență și Redresare al UE are alocate 
672,5 miliarde de euro pentru toate cele 27 de state 
membre, din care  României îi revin30,4 de miliarde de euro 
- 13,7 miliarde de euro vor � granturi (nerambursabile) și 
16,6 miliarde de euro vor � împrumuturi cu dobândă 
avantajoasă).
Negociatorul din partea celui mai mare grup europarlamentar, 
cel al Partidului Popular European, românul Siegfried 
Mureșan, a anunțat că a ajuns la un acord privind pachetul de 
�nanțare cu omologii săi de la următoarele 2 grupuri, Eider 
Gardiazabal Rubial de la Grupul Socialiștilor și Democraților, și 
românul Dragoș Pîslaru de la grupul Renew Europe, cărora li s-
au alăturat și Verzii.

Acordul politic din PE prevede:
 Fondurile din acest mecanism vor � alocate către șase 

direcții: tranziția spre o economie verde, digitalizarea, 
coeziunea socială, competitivitatea economică 
(includem aici sectorul privat, IMM-urile, industria, 
infrastructura), întărirea capacității administrative (de 
exemplu reformarea și extinderea capacității instituțiilor 
publice) și politicile pentru tineri;

 Durata mecanismului va � de 4 ani, în loc de 3 ani (cât se 
prevăzuse în Consiliul UE), astfel încât România și 
celelalte state membre să mai aibă un an în plus la 
dispoziție pentru a cheltui banii;

 România și celelalte state membre vor putea deconta 
prin acest mecanism inclusiv cheltuieli realizate pentru 
combaterea pandemiei de COVID-19 în perioada 
februarie - decembrie 2020, adică înainte de intrarea în 
vigoare a mecanismului.

Sursa: startupcafe.ro       

Vasili APOSTOL - IPA Galați
                                                                       

UE va investi sute de milioane de euro, din anul 
2021, în startup-uri și competențe tehnice ale 
studenților din România

Programul Innotech Student a început în 2020, cu 
depunerea proiectelor de către administratorii de granturi - 
universități, ONG-uri, sindicate, patronate etc. Până pe 30 
septembrie 2020 au fost depuse 351 de cereri de �nanțare, 
care însumează 685 milioane de euro. Alocarea inițială 
pentru acest prim apel �nanțat prin Programul Operațional 
Capital Umane (POCU) este de numai 20 milioane euro, dar 
Ministerul Fondurilor Europene va majora bugetul prin 
supracontractare, până la 150 de milioane de euro.

„Sunt 20 de mil ioane de euro cu posibi l i tate de 
supracontractare până la 150 de milioane de euro. Vom aloca 
toate cele 150 milioane euro pentru studenți. În următoarea 
perioadă de programare mai sunt pe același program 267 de 
milioane de euro. Să vedem ce calitate au proiectele, dacă 
sunt foarte bune, vom vedea cum putem să suplimentăm 
fondurile”, a declarat, pentru StartupCafe.ro, ministrul 
Fondurilor Europene, Marcel Boloș.

Separat, încă 200 de milioane de euro, din Facilitatea de 
recuperare și reziliență, vor � investiți în centre de 
competențe tehnice pentru studenții din România.

După desemnarea primelor organizații  care vor � 
administratori de grant, probabil la începutul acestui an, 
acestea vor începe să recruteze studenți (la licență, master 
sau doctorat) în cadrul proiectelor lor �nanțate prin 
programul Innotech Student. La capătul unui proces de 
educație antreprenorială, training, practică de specialitate și 
selecție de planuri de afaceri, o serie de studenți vor putea 
obține fonduri nerambursabile de maximum 100.000 de 
euro, pentru a deschide mici afaceri. Banii vor varia în funcție 
de numărul de persoane pe care le vor angaja. Pentru suma 
maximă, va � nevoie de angajarea a minimum 5 persoane.

Din bugetul total de 150 de milioane de euro, 70% (105 
milioane de euro) va � folosit pentru acordarea granturilor 
către studenți, prin schema de minimis, iar restul pentru 
cheltuielile din proiectele administratorilor de granturi. 
Astfel, la o medie de 60.000 de euro pe startup, ar urma să �e 
�nanțate 1750 de afaceri noi din bugetul din perioada de 
programare 2014-2020 (valabil până la �nalul anului 2023).
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Proiectele se vor derula în toată țara, cu excepția 
Bucureștiului și a județului Ilfov.

Sursa:  startupcafe.ro          

Emilia Mihaela COȘERU - IPA Galați
     
                                                             
Programul  Comerț 2020

Programul Comerț 2020 este programul de dezvoltare a 
activităților de comercializare a serviciilor de piață 
(Programul Comerț), are o alocare propusă în proiectul de 
buget de 40.000.000 lei credite de angajament și 40.000.000 
lei credite bugetare. În Programul Comerț, un număr de 209 
microîntreprinderi și �rme mici și mijlocii (IMM) private s-au 
cali�cat pentru �nanțări nerambursabile de maximum 
250.000 de lei de la stat.  În total, peste 1.000 de �rme s-au 
înscris în program. Nu toate IMM-urile au solicitat suma 
maximă.

Firmele private din categoriile microîntreprinderilor și a 
�rmelor mici și mijlocii, primesc, în anumite condiții, fonduri 
nerambursabile guvernamentale de maximum 250.000 de 
lei – cca. 54.000 de euro – �ecare. Propunerea de procedură 
de implementare a fost publicată pe în dezbatere publică pe 
site-ul Ministerului pentru mediul de Afaceri. Bugetul total 
alocat schemei de minimis este de 49.949.000 lei. Prin acest 
program de �nanțare nerambursabilă, bene�ciarii eligibili 
vor primi o valoare a ajutorului �nanciar de maximum 90% 
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără 
TVA). Valoarea maximă a ajutorului �nanciar nerambursabil 
nu poate depăși suma de 250.000 lei pentru �ecare 
bene�ciar. Prin urmare, �rma bene�ciară va trebui să 
asigure 10% din investiția totală plus TVA de 19%, taxă care 
este deductibilă dacă �rma este plătitoare de TVA. Pentru 
procedura �nală e nevoie de aprobări ulterioare de către 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, de Guvern, iar apoi 
documentul trebuie publicat în Monitorul O�cial. Înscrierile 
se vor face într-o aplicație electronică ce se va deschide pe 
site-ul aippimm.ro, al Direcției de Politici Antreprenoriale 
din subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri.

Sursa:  succes-consult.ro   
                                                                                 
Cristina BĂLAȘA - TEHNOPOLIS IAȘI

Programul „ELECTRIC UP” - �nanțare nerambursabilă 
de până la 100.000 euro pentru �rmele din sectorul 
HORECA

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a 
publicat proiectul ghidului aferent Programului Electric UP - 
pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru 
producerea de energie electrică cu o putere instalată 
cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului 
propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, 
precum și a stațiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru 
vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Obiectul programului îl reprezintă �nanțarea întreprinderilor 
mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul 
HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice 
cu o putere cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp, sisteme care 
folosesc sursele regenerabile de energie, nepoluante, 
precum și cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 kW 
pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim 
două puncte de încărcare.

 Printre cheltuielile eligibile se numără: c h e l t u i e l i l e  c u 
achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere 
instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca 
principale părți componente: panouri fotovoltaice; 
invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de 
montaj a sistemului; modul de comunicație; contoare 
inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă 
de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și care permit 
colectarea și transmiterea datelor relevante de la 
distanță, în format electronic; tablou electric curent 
continuu/curent alternativ;

 cheltuielile cu achiziția a cel puțin unei stații de 
reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și 
electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de 
încărcare;



 cheltuielile efectuate pentru panou de informare;
 cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea unui 

sistem de avertizare/semnalare pentru stația de 
reîncărcare; 

 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de 
stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a 
panourilor fotovoltaice), opțional.

Cheltuielile aferente branșamentului la rețeaua de energie 
electrică nu sunt eligibile pentru �nanțarea din Program.
Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și 
alte documente relevante în legătură cu programul se 
publică pe pagina de internet a Autorității, energie.gov.ro.

Sursa: energie.gov.ro

Manuela BACIU  - CCIA Galați

Programul digitalizare pentru IMM-uri

Microîntreprinderile și �rmele mici și mijlocii (IMM) din 
România vor putea obține fonduri europene de câte 
30.000-100.000 de euro, pentru a achiziționa calculatoare și 
alte echipamente și servicii pentru digitalizare, în anumite  
condiții care sunt cuprinse în proiectul de Ghid al 
solicitantului și schema de minimis. Documentele 
publicate de Ministerul Fondurilor Europene în consultare 
publică reprezintă un nou pas în operaționalizarea liniei de 
�nanțare de digitalizare a IMM.

Bugetul total alocat pentru Programul pentru digitalizarea 
IMM-urilor este de 100 de milioane de euro, linia de 
�nanțare �ind denumită tehnic „Acțiunea 2.2.2. 
Digitalizarea IMM-urilor, axa prioritară 2 – Tehnologia 
Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie 
digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – 
Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului 
electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Speci�c OS 2.2 – 
C r e ș t e r e a  c o n t r i b u ț i e i  s e c t o r u l u i  T I C  p e n t r u 
competitivitatea economică”.

Programul pentru digitalizarea IMM cuprinde 2 tipuri de 
�nanțare: fondurile pentru IMM-urile non-IT care vor să se 
digitalizeze și, separat, fondurile pentru IMM-urile IT, care 
au nevoie de bani să dezvolte tehnologii inovatoare.

IMM-urile nu vor putea solicita �nanțare, în mod direct, de 
la Ministerul Fondurilor Europene, ci mai întâi banii vor � 
solicitați de către Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR), 
în calitate de subadministratori ai schemei de ajutor de 
minimis pentru IMM, pentru �ecare din cele 8 regiuni de 
dezvoltare ale României. Ulterior, �ecare ADR va lansa 
propriile apeluri de proiecte pentru �rmele interesate să 
obțină fonduri cuprinse între 30.000-100.000 de euro.

Bugetul total disponibil va � de 105 milioane de euro (din 
fonduri UE și de la bugetul de stat), din care 100 de milioane 
de euro vor ajunge la IMM-uri, iar 5 milioane de euro vor � 
alocați ADR-urilor și celorlalte instituții de stat implicate, 
pentru cheltuieli privind procesul de implementare a 
schemei de minimis.
Fiecare IMM bene�ciar va suporta minimum 10% din 
cheltuielile eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile din 
investiția sa, deci cei 30.000-100.000 euro acordați vor 
acoperi 90% din cheltuielile eligibile.
Microîntreprinderile și �rmele mici și mijlocii (IMM) 
interesate vor depune (la ADR-uri) proiectele, în cadrul unor 
sesiuni (apeluri) regionale.

Fiecare ADR va selecta cel puțin 120 de IMM-uri ce doresc 
�nanțare pentru achiziționarea de echipamente si servicii 
IT&C, necesare digitalizării activității curente.

IMM-urile vor avea la dispoziție o perioadă de implementare 
de maximum 9 luni a proiectului propriu de investiții.

Schema de ajutor de minimis se aplică până la epuizarea 
bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. 
Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 
2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de 
minimis.
ADR-urile vor monitoriza implementarea cheltuielilor 
efectuate de IMM-uri, inclusiv în perioada de sustenabilitate 
a acestora.

Sursa:  startupcafe.ro
          
Lidia BEȚOAEA - ADR Nord-Est

 cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, 
montarea și punerea în funcțiune a sistemului de panouri 
fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, reprezentând 
maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 
 cheltuieli de consultanță și management de proiect de 

maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 

4 
    

    
 E

nt
er

pr
is

e 
Eu

ro
pe

 N
et

w
or

k 
 S

ur
se

 d
e 

�n
an

ța
re

   
   

   
   

   
   

   
   

 



5 
    

    
 E

nt
er

pr
is

e 
Eu

ro
pe

 N
et

w
or

k 
 S

ur
se

 d
e 

�n
an

ța
re

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Planul României de cheltuire a fondurilor europene 
2021-2027 și locul antreprenorilor IMM în schemă

România a de�nitivat un draft de Acord de parteneriat, a�at 
încă în negociere cu Comisia Europeană, ca document 
programatic-cheie prin care sunt stabilite prioritățile și 
modalitatea de cheltuire a fondurilor europene în perioada 
de programare 2021-2027, precum și drafturi suplimentare 
de programe operaționale, în care se regăsesc și fonduri 
pentru IMM-uri, în valoare totală de circa 3 miliarde de euro.
De precizat că în Cadrul �nanciar multianual 2021-2027 sunt 
incluse doar fonduri structurale și de coeziune, fără fonduri 
pentru agricultură și dezvoltarea rurală. De asemenea, nu 
sunt incluse fondurile alocate din Fondul de recuperare din 
criza COVID-19 (Recovery Fund).
Așadar, din cei 79,9 miliarde de euro pentru România, în 
acest prim Acord de Parteneriat, sunt incluse fonduri 
europene de circa 31 de miliarde de euro, la care se adaugă 
și contribuția bugetului României pe �ecare program 
operațional. În principal, vor � 10 programe operaționale, 
care vor � gestionate de autorități de management din 3 
ministere și Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR-uri).

În scenariul cu contribuția națională de 30% și fonduri 
europene de 70%, situația ar � următoarea:

1. Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027
La Programul Operațional Regional (POR) va � divizat în 8 
programe mai mici, �ecare gestionat de ADR-ul din 
�ecare regiune ;  sunt proiectate cele mai multe 
oportunități pentru IMM-uri. 
Prin POR-uri se au în vedere investiții care vizează, în 
principal, IMM-urile în domenii de specializare inteligentă, 
dezvoltarea capacitații ecosistemului antreprenorial de 
inovare pentru crearea, maturizarea și internaționalizarea 
start-up / spin-off în domeniile RIS3 (specializare 
i n t e l i g e n t ă ) ,  � n a n ț a r e a  s u b  f o r m ă  d e  g r a n t  a 
antreprenoriatului și infrastructurii suport pentru afaceri și 
s t imularea  ac t iv i tăț i lor  inovatoare  ș i  c reșterea 
competitivității IMM-urilor.

2. POCIDIF 2021-2027 - digitalizare și instrumente 
�nanciare, cu un buget de 2,14 miliarde de euro 
Prin axa prioritară 10-Stimularea accesului la �nanțare al 
IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare vor � 
alocate fonduri europene unor fonduri de investiții, pentru 
acordarea de �nanțări de capital de risc sau private equity 
unor startup-uri de tehnologie și se vor susține consorții de 
cercetare-dezvoltare-inovare din care vor face parte IMM-
uri și �rme mari.

3. POEO 2021-2027 - fonduri pentru cursuri, va avea un 
buget total de 5,77 miliarde de euro.

4. PODD 2021-2027 - proiecte de mediu, va avea un buget 
total de 5,6 miliarde de euro.
În cadrul programului, se va aloca un buget de 400 de 
milioane de euro pentru promovarea e�cienței energetice. În 
această linie de �nanțare vor intra și �rmele mici și mijlocii.

5. Programul de pescuit 2021-2027, va avea o alocare de 
162 milioane euro.

6. Tranziție justă, se vor aloca circa 2,5 miliarde de euro.
Se vor aloca fonduri pentru „�nanțarea creării de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii 
de consultanță, precum și investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou în�ințate, care conduc la 
diversi�care și reconversie economică”, pentru 6 județe din 
România (Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova și Mureș), 
„care trebuie sprijinite la nivel economic și social în procesul 
de tranziție, având în vedere aspectele similare ce țin de 
economie, populație, ocupare sau aspecte de mediu”.

7. Transport 2021-2027 - circa 9 miliarde de euro.

8. Sănătate 2021-2027 - circa 4,2 miliarde de euro.

9. POIDS 2021-2027 va avea o alocare de 4,2 miliarde de 
euro.

10. Asistență tehnică va avea o alocare totală de 258 de 
milioane de euro.

Sursa: startupcafe.ro
                                                                                                                                    
Liliana BAICU - ADR Nord-Est

Programul LIFE: �nanțare de peste 280 de milioane 
EUR din partea UE pentru proiecte în domeniul 
mediului, al naturii și al politicilor climatice

Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiții în 
valoare de peste 280 de milioane euro din bugetul UE pentru 
peste 120 de noi proiecte în cadrul programului LIFE.  
Această �nanțare din partea UE va atrage investiții totale de 
aproape 590 de milioane euro pentru a contribui la 

PROGRAME INTERNAȚIONALE 



îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale acestor proiecte în 
materie de mediu, natură și politici climatice. Această sumă 
reprezintă o creștere cu 37 % față de anul trecut.
Printre altele, proiectele vor contribui la realizarea 
obiectivelor Pactului verde european, prin faptul că vor 
sprijini Strategia UE în domeniul biodiversității și Planul de 
acțiune pentru economia circulară și vor ajuta la redresarea 
ecologică în urma pandemiei de coronavirus și la 
transformarea Europei într-un continent neutru din punct 
de vedere climatic până în 2050. Dintre noile proiecte, multe 
sunt proiecte cu caracter transnațional, care implică mai 
multe state membre.
Aproximativ 220 de milioane euro sunt alocate unei game 
largi de proiecte ce vizează mediul si e�ciența utilizării 
resurselor, natura și biodiversitatea, guvernanța și 
informarea în domeniul mediului. Peste 60 de milioane euro 
sunt destinate sprijinirii unor proiecte ce vizează 
combaterea efectelor schimbărilor climatice, adaptarea la 
acestea, precum și guvernanța și informarea în domeniu.
Proiectele L IFE sprijină, de asemenea, reducerea 
consumului de energie în clădirile noi, în conformitate cu 
recent lansata Strategie a UE privind valul de renovări ale 
clădirilor. Fondurile vor � utilizate pentru elaborarea unei 
soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon universale și la 
un preț accesibil, care ar putea reduce consumul de energie 
în toate clădirile noi cu până la 40 %.
Fondurile vor � direcționate și către proiecte care să 
împiedice risipa de alimente și să conducă la îmbunătățirea 
gestionării deșeurilor în conformitate cu noul Plan de 
acțiune al UE pentru economia circulară.

De asemenea, se alocă resurse �nanciare pentru numeroase 
proiecte care vor ajuta industriile mari consumatoare de 
energie să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră, în 
conformitate cu ambițiosul Plan al Comisiei pentru 
atingerea obiectivului pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul nostru privind neutralitatea climatică.

Sursa: ec.europa.eu

Geanina ONODI - CCIA Galați

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească 
în valoare totală de 12,4 milioane de euro 

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în 
valoare de 12,4 milioane euro (59,5 milioane RON) pentru 
sprijinirea producătorilor de vin afectați de pandemia de 
coronavirus. Schema a fost aprobată în temeiul cadrului 
temporar privind ajutoarele de stat. Sprijinul public se va 
acorda sub formă de subvenții directe. Schema este menită 
să răspundă nevoilor de lichidități ale viticultorilor în cauză și 
să garanteze că aceștia își pot continua activitățile și își pot 
păstra locurile de muncă în timpul pandemiei și după 
aceasta. Se preconizează că peste 1.000 de producători vor 
bene�cia de această schemă. Comisia a constatat că schema 
românească este în conformitate cu condițiile prevăzute în 
cadrul temporar. Comisia a concluzionat că măsura este 
necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o 
perturbare gravă a economiei unui stat membru, în 
conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE 
și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. Pe această bază, 
Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind 
ajutoarele de stat. 

Sursa: ec.europa.eu

Daniela IURCAN - TEHNOPOLIS IAȘI
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Portalul este conceput pentru a veni în sprijinul mediului de 
afaceri european, în special al întreprinderilor mici și 
mijlocii, astfel încât să pro�te la maximum de bene�ciile 
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 o�ciale ale Uniunii Europene. 
De asemenea, portalul include o noutate principală menită 
să ajute companiile să înțeleagă și să aplice regulile de 
origine: instrumentul de autoevaluare a regulilor de origine, 
ROSA, care �ltrează și explică regulile și oferă o listă de 
veri�care adaptată.

Sursa: MEEMA

Robert  COTUNĂ - ADR Nord-Est

Salarii minime adecvate pentru lucrătorii din toate 
statele membre UE

Comisia Europeană a propus o directivă cu scopul de a se 
asigura că lucrătorii din Uniune sunt protejați prin existența 
unor salarii minime adecvate care să le permită un trai 
decent peste tot unde muncesc. 

Atunci când sunt stabilite la niveluri corespunzătoare, 
salariile minime produc nu doar un impact social 
pozitiv, ci și bene�cii economice mai ample, întrucât duc 
la reducerea inegalității salariale, contribuie la 
s u s ț i n e r e a  ce r e r i i  i n t e r n e  ș i  l a  co n s o l i d a r e a 
stimulentelor de a lucra. Salariile minime adecvate pot 

ajuta și la reducerea diferenței de remunerare între femei și 
bărbați, întrucât sunt mai multe femei decât bărbați care 
câștigă salariul minim. Propunerea are și rolul de a contribui 
la protejarea angajatorilor care asigură salarii decente 
lucrătorilor, prin garantarea concurenței loiale. 

Criza actuală a afectat în mod special sectoarele cu o 
proporție mai ridicată de lucrători cu salarii mici, precum 
sectorul serviciilor, al comerțului cu amănuntul, al sănătății, 
al îngrijirii de lungă durată și rezidențiale. Asigurarea unui 
trai decent pentru lucrători și reducerea sărăciei persoanelor 
încadrate în muncă nu sunt doar importante pe durata crizei, 
ci și esențiale pentru o redresare economică sustenabilă și 
incluzivă.

În toate statele membre ale UE există salarii minime. În 21 de 
țări există salarii minime prevăzute de lege, iar în 6 state 
membre (Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și 
Suedia) protecția salariului minim este asigurată exclusiv 
prin contracte colective de muncă. Cu toate acestea, în 
majoritatea statelor membre, lucrătorii sunt afectați de 
gradul insu�cient de adecvat al protecției și/sau de diferențe 
în ceea ce privește nivelul de protecție a salariilor minime. În 
acest context, directiva propusă instituie un cadru prin care 
salariile minime să devină mai adecvate și în baza căruia 
lucrătorii să poată bene�cia de protecția salariului minim în 
UE. 

Propunerea Comisiei respectă pe deplin principiul 
subsidiarității: stabilește un cadru pentru standarde minime, 
respectând și re�ectând competențele statelor membre și 
autonomia și libertatea contractuală a partenerilor sociali în 
ceea ce privește salariile. Propunerea nu obligă statele 
membre să introducă salarii minime prevăzute de lege și nici 
nu stabilește un nivel comun al salariilor minime:

Țările care au salarii minime prevăzute de lege (printre care 
și România) trebuie să instituie condițiile care să permită 
stabilirea salariilor minime la niveluri adecvate. Aceste 
condiții includ criterii clare și stabile pentru stabilirea 
salariului minim, valorile de referință indicative care să 
servească la orientarea evaluării caracterului adecvat al 
salariului și actualizări regulate și în timp util ale salariilor 
minime. Se solicită acestor state membre și să asigure 
utilizarea proporționată și justi�cată a variațiilor și a 
deducerilor din salariul minim și implicarea efectivă a 
partenerilor sociali în stabilirea și actualizarea salariului 
minim prevăzut de lege.
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INFORMAȚII EUROPENE 
Comisia Europeană lansează portalul Access2Markets

În contextul procesului de revizuire a politicii comerciale a 
Uniunii Europene, Comisia Europeană a lansat, în luna 
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).



Sursa: ec.europa.eu 

Victorița DRAGOMIRESCU - CCINA Constanța

Economia circulară - calea spre creștere durabilă, o 
economie competitivă și fără impact asupra climei

„Pentru a se atinge neutralitatea climatică până în 2050, 
pentru a ne conserva mediul natural și pentru a ne 
consolida competitivitatea economică avem nevoie de o 
economie pe deplin circulară. Astăzi, economia noastră 
este încă în cea mai mare parte lineară și numai 12 % din 
materialele și resursele secundare sunt reintegrate în 
economie. Numeroase produse se strică prea ușor, nu pot � 
refolosite, reparate sau reciclate sau sunt produse doar 
pentru o singură utilizare” declara vicepreședintele 
executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, 
la adoptarea noului Plan de acțiune pentru economia 
circulară al Comisiei Europene.

Planul de acțiune pentru economia circulară, parte a 
Strategiei industriale a UE, propune măsuri care să 
asigure că:

 Produsele durabile devin regulă pe piața UE

 Capacitatea de acțiune a consumatorilor este 
consolidată. Consumatorii vor avea acces la informații 
�abile cu privire la aspecte cum ar � potențialul de 
reparare și durabilitatea produselor ceea ce îi va ajuta să 
facă alegeri durabile din punctul de vedere al mediului. 
Cetățenii vor bene�cia de un veritabil „drept la reparare”.

 Atenția este concentrată pe sectoarele care 

utilizează cele mai multe resurse și  în care 
potențialul pentru circularitate este ridicat. Comisia 
va introduce măsuri concrete privind:
 -produsele electronice și TIC – „Inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii” pentru a dispune 
de produse cu o durată de viață mai mare și pentru 
îmbunătățirea colectării și a tratării deșeurilor.
-bateriile și vehiculele – un nou cadru de reglementare 
pentru baterii în scopul îmbunătățirii durabilității și al 
stimulării potențialului de circularitate al bateriilor.
-ambalajele – noi cerințe obligatorii cu privire la ceea ce 
este permis pe piața UE, inclusiv reducerea ambalajelor 
(excesive).
-materialele plastice – noi cerințe obligatorii pentru 
conținutul de materiale reciclate, o atenție deosebită 
�ind acordată atât microplasticelor, cât și materialelor 
plastice de origine biologică și biodegradabile.
-materialele textile – o nouă Strategie a UE pentru 
textile în scopul de a consolida competitivitatea și 
inovarea în acest sector și de a stimula piața UE a 
reutilizării materialelor textile.
-construcțiile și clădirile – o Strategie cuprinzătoare 
pentru un mediu construit în mod durabil care să 
promoveze principiile de circularitate în cazul clădirilor.
-alimentele – o nouă inițiativă legislativă privind 
reutilizarea, cu scopul de a înlocui ambalajele, vesela și 
tacâmurile de unică folosință cu produse reutilizabile în 
cadrul serviciilor alimentare.

Sursa: ec.europa.eu 

Adriana BAROTHI - CCINA Constanța

Verde și digital: un studiu prezintă opțiuni tehnice 
și de politică pentru limitarea creșterii consumului 
de energie al serviciilor de tip cloud și al centrelor 
de date

Comisia a publicat rezultatele unui studiu privind servicii de 
cloud computing și centre de date mai verzi. Conform 
rezultatelor, este de așteptat ca consumul de energie al 
centrelor de date din statele membre ale UE să crească de la 
2,7 % din cererea de energie electrică în 2018 la 3,2 % până 
în 2030. Studiul oferă opțiuni tehnice și de politică pentru a 
limita această creștere.
Margrethe Vestager, vicepreședintă executivă responsabilă 
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cu o Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „Pactul 
verde european are ca obiectiv transformarea Europei într-
un prim continent neutru din punct de vedere climatic până 
în 2050. În acest sens, nu putem să lăsăm consumul nostru 
de energie electrică necontrolat. O utilizare mai inteligentă 
și mai ecologică a tehnologiilor digitale este un element 
esențial pentru a garanta că Europa își atinge obiectivul 
ambițios”.

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a adăugat: 
„Volumul global de date va continua să crească rapid. Iată de 
ce promovăm infrastructuri adecvate pentru servicii de 
cloud e�ciente și respectuoase față de mediu și centre de 
date e�ciente din punct de vedere energetic. Europa va � 
epicentrul tehnologiei verzi.” Soluțiile tehnice includ 
sisteme de răcire mai e�ciente, reutilizarea căldurii, 
util izarea energiei din surse regenerabile pentru 
alimentarea centrelor de date, precum și construirea acestor 
centre de date în regiunile cu climă rece.

Printre opțiunile de politică se numără norme pentru ca 
autoritățile publice europene să își utilizeze puterea de 
cumpărare pentru a alege servicii care nu dăunează 
mediului, precum și stabilirea unor cerințe de transparență 
și promovarea unor indicatori uniformi de e�ciență 
energetică.

Studiul va sprijini eforturile depuse în prezent pentru a se 
îndeplini obiectivul strategiei digitale de a realiza centre de 
date neutre din punctul de vedere al impactului asupra 
climei, foarte e�ciente din punct de vedere energetic și 
durabile până în 2030 și de a stabili un cadru european de 
reglementare în domeniul cloud computingului, un set unic 
de reguli și norme tehnice comune.

Sursa: clubeconomic.ro

Cătălina CAZACU - TEHNOPOLIS IAȘI

Pactul pentru competențe: mobilizarea tuturor 
partenerilor pentru a investi în competențe

Comisarul pentru Locuri de muncă și drepturisociale, 
Nicolas Schmit și comisarul pentru Piața Internă, Thierry 
Breton, au lansat o�cial Pactul pentru competențe, un 
element central al Agendei pentru competențe în Europa. 

Aceștia au anunțat, de asemenea, primele parteneriate 
europene în materie de competențe în cadrul principalelor 
ecosisteme industriale - industria automobilelor, industria 
microelectronică, industria aerospațială și de apărare. 
Competențele sunt esențiale pentru redresarea în urma 
pandemiei de COVID-19 și pentru gestionarea tranzițiilor 
digitale și ecologice.

Pactul pentru competențe promovează acțiuni comune 
pentru a maximiza impactul investițiilor în privința 
îmbunătățirii competențelor existente (perfecționare) și a 
dobândirii de noi competențe prin formare (recali�care). 
Acest pact invită industria, angajatorii, partenerii sociali, 
camerele de comerț, autoritățile publice, furnizorii de 
educație și formare și agențiile de ocupare a forței de muncă 
să colaboreze și să se angajeze în mod clar să investească în 
formarea profesională a tuturor persoanelor în vârstă de 
muncă din întreaga Uniune.

Prin aderarea la pact, părțile interesate vor avea acces la 
rețele, cunoștințe și platforme de resurse. Comisia va oferi, de 
asemenea, informații și orientări cu privire la �nanțarea UE și 
la programele de dezvoltare a competențelor, oferind un 
ghișeu unic la nivelul UE. Pe lângă �nanțarea disponibilă în 
cadrul REACT-UE, al Fondului social european Plus și al altor 
programe relevante din noul cadru �nanciar multianual 
(2021-2027), perfecționarea și recali�carea reprezintă una 
dintre  pr ior i tăț i le  de invest i ț i i  emblematice  a le 
Instrumentului pentru redresare și reziliență, în valoare de 
672,5 miliarde euro.

Sursa: ec.europa.eu

Florin Constantin ȘERBESCU - TEHNOPOLIS IAȘI

China și UE convin să își protejeze reciproc 
specialitățile agroalimentare

Parlamentul UE a aprobat în luna noiembrie 2020 un acord 
semnat între UE și China de a proteja numele a 200 de 
specialități agroalimentare din Europa și China împotriva 
falsi�cării. O sută de produse europene cu indicații 
geogra�ce (IG) — inclusiv Feta, Münchener Bier, Polska 
Wódka sau Queso Manchego — vor � protejate din punct de 
vedere juridic în China împotriva imitațiilor și a utilizării 
abuzive a denumirii unui produs. În același timp, o sută de 
produse chinezești vor bene�cia de același tip de protecție în 
UE. Eurodeputații au convenit să extindă acordul la încă 175 
de produse europene și chinezești în termen de patru ani.
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În rezoluția ce însoțește acordul, adoptată cu 633 de voturi 
pentru, 13 împotrivă și 39 abțineri, Parlamentul a salutat 
acordul, numindu-l „un exercițiu important de consolidare a 
încrederii” în cadrul negocierilor în curs de desfășurare între 
UE și China cu privire la un acord bilateral de investiții.

În același timp, Parlamentul își exprimă îngrijorarea cu 
privire la practicile de denaturare a pieței utilizate de 
întreprinderile de stat chineze, la transferurile forțate de 
tehnologie și la alte practici comerciale neloiale. 
Parlamentul este, de asemenea, profund îngrijorat de 
relatările privind exploatarea și detenția uigurilor în fabricile 
din China.

În urma aprobării Parlamentului, Consiliul UE urmează să 
adopte acordul pentru ca acesta să intre în vigoare în prima 
parte a anului 2021.

În 2019, China a fost a treia destinație ca mărime pentru 
exporturile UE de produse cu indicație geogra�că protejată, 
inclusiv vinuri, băuturi spirtoase și produse agroalimentare. 
Cu toate acestea, în 2018 și 2019, 80% din con�scările 
europene de mărfuri contrafăcute și piratate provin din 
China, cauzând pierderi de 60 miliarde euro furnizorilor din 
UE, a�rmă proiectul de rezoluție.

Sursa: europarl.europa.eu

Irina BULGARIU - TEHNOPOLIS IAȘI

Noua agendă privind consumatorii: Comisia 
Europeană le oferă consumatorilor mijloacele 
necesare pentru a deveni vectori ai tranziției

Comisia Europeană a lansat Noua agendă privind 
consumatorii, menită să le permită consumatorilor 
europeni să joace un rol activ în cadrul tranziției verzi și al 
celei digitale. Agenda abordează, de asemenea, modul în 
care se poate spori protecția și reziliența consumatorilor în 
cursul și în urma pandemiei de COVID-19, care a creat 
probleme semni�cative ce afectează viața de zi cu zi a 
consumatorilor.

Mai concret, agenda propune priorități și linii de acțiune 
principale care să �e promovate împreună cu statele 
membre în următorii 5 ani, la nivel european și național. Sunt 
incluse, printre altele, o nouă propunere legislativă care 
vizează o informare mai bună a consumatorilor privind 
durabi l i tatea ,  adaptarea  legis laț ie i  ex istente  la 
transformarea digitală, precum și un plan de acțiune cu 
China privind siguranța produselor.
Consolidarea rolului consumatorilor și îmbunătățirea 
protecției conferite acestora - Noua agendă privind 
consumatorii prezintă o viziune pentru politica UE de 
protecție a consumatorilor în perioada 2020-2025, axată pe 
cinci domenii prioritare:

1. Tranziția verde – Comisia își propune să asigure 
disponibilitatea produselor durabile pe piața UE și 
informarea mai bună a consumatorilor, pentru ca aceștia să 
poată alege în cunoștință de cauză. 

2. Transformarea digitală - combaterea practicilor 
comerciale online care nu ț in seama de dreptul 
consumatorilor de a face o alegere în cunoștință de cauză. 

3 .  As igurarea  respec tăr i i  e fec t ive  a  dreptur i lor 
consumatorilor – responsabilitatea de a asigura respectarea 
drepturilor consumatorilor le revine statelor membre, iar 
Comisia are un rol de coordonare și de sprijin. 

4. Nevoile speci�ce ale anumitor grupuri de consumatori –  
pot � deosebit de vulnerabile și au nevoie de garanții 
speci�ce, de exemplu copiii, persoanele în vârstă sau 
persoanele cu handicap. 

5. Cooperarea internațională – elaborarea unui Plan de 
acțiune cu China în 2021 pentru a spori siguranța produselor 
vândute online. 

Etapele următoare - Comisia va prezenta inițiativele 
anunțate în cadrul agendei și așteaptă cu interes un dialog 
extins cu toate părțile interesate cu privire la priorități și 
acțiuni, dar și la metodele de cooperare pentru a promova 
împreună, în anii următori, protecția consumatorilor.

Sursa: ec.europa.eu

Lumința FANACA - CCIA Galaţi10
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BOTR20200915002
O companie din Turcia, cu tradiție în fabricarea de 
fertilizatori, caută noi distribuitori pentru produsele din 
gama sa: fertilizatori organici, organominerali, foliari, cu 
micro-elemente, precum și fertilizatori chimici, de tip NPK – 
cu nitrogen, fosfor și potasiu. Compania colaborează deja cu 
parteneri internaționali și dorește să își stabilească noi piețe 
de desfacere.

BOIE20200827001
O companie din Irlanda oferă spre distribuție sau 
reprezentare comercială o gamă largă de kituri de 
asezonare a băuturilor alcoolice, conținând condimente și 
fructe uscate pentru realizarea de cocktailuri. Mai exact, 
compania s-a orientat către asezonarea clasicului gin & 
tonic, însă kitul este potrivit pentru orice băutură pe bază de 
alcool, conținând ingrediente precum anason, cardamom, 
�ori de hibiscus, boabe de ienupăr și altele, precum și 
instrumente de bar (recipiente de măsurare, lingurițe de 
bar, paie metalice etc.). Compania caută noi parteneri care 
să distribuie pachetele către proprii clienți.

BRDE20201027001
O companie din Germania, activă în sectorul construcțiilor, 
caută parteneri de origine română care să execute lucrări de 
zidărie și beton în Germania și în Europa de Est, pentru 
construirea unor grajduri pentru păsări și porcine, precum și 
pentru alte proiecte adiționale. Compania în cauză va lucra 
prin subcontractare. IMM-ul german dispune de personal 
vorbitor de limba română.

BOIT20201006003
O companie din Italia, specializată în prelucrarea de piele 
naturală și producția de genți și accesorii pentru femei și 
bărbați, caută noi investitori pentru a-și crește capitalul, 
păstrându-și viziunea de sustenabilitate și responsabilitate 
socială. Compania se adresează unei nișe, realizând produse 
de lux, inspirându-se din simbolurile, locurile și arta italiană, 
utilizând în decorarea articolelor elemente precum sticlă 
venețiată, ceramică pictată manual cu motive tradiționale 
ori accesorii care preiau din arhitectura Italiei. Compania 
caută investitori (de preferat tot brand-uri din domeniu) sau 
acorduri de externalizare, pentru potențialii parteneri care 
doresc realizarea de produse personalizate.

BOBG20200909001
O companie din Bulgaria caută distribuitori și intermediari 
care să vândă pe propriile piețe elementele din �er forjat pe 
care le produce, precum bare, garduri, porți, balustrade, uși, 
mobilier. Compania produce obiectele cu diverse elemente 
decorative (�ori, rozete, elemente în formă de S, elemente 
ascuțite etc.), la cererea și la dimensiunile pe care le speci�că 
clientul.

BRPL20201009001
O companie poloneză, activă în industria auto, operează un 
magazin �zic de piese și accesorii auto, căutând noi furnizori 
de astfel de produse, pentru a-și lărgi portofoliul de piese pe 
care le vinde pe piața locală, atât en-gros, cât și cu 
amănuntul. Compania dorește să încheie parteneriate cu 

producători sau furnizori de piese auto, echipamente pentru 
service auto, accesorii pentru mententanță și alte produse 
similare.

BORS20201001002
O companie din Serbia, ce activeză în industria energiei 
regenerabile, își oferă serviciile de design (proiectare) și 
montaj a fermelor de panouri fotovoltaice de dimensiuni 
mici, atât montate pe sol, cât și la înălțime. Compania 
desfășoară întregul proiect: dezvoltarea unui studiu de pre-
fezabilitate, proiectul pentru autorizația de construcție, 
montarea propriu-zisă, supervizarea instalării. Pentru a-și 
extinde activitatea în afara țării, compania dorește să încheie 
acorduri de subcontractare cu potențiali bene�ciari ai 
viitoarelor proiecte la propriile locații sau care vor să 
investească în proiecte de panouri fotovoltaice în Serbia.

BRDE20200924001
O companie specializată în editarea de jocuri online, cu 
sediul central în Germania și cu mai multe locații în întreaga 
lume, este interesată de stabilierea de noi parteneriate cu 
dezvoltatori de jocuri care doresc să își publice jocurile 
online pe platforma companiei. Publisher-ul oferă deja peste 
30 de jocuri online multi-player (MMOG) gratuite și vrea să își 
îmbunătățească oferta cu alte jocuri, cu condiția ca acestea 
să �e gratuite în utilizare, multi-player și să se folosească de 
conexiune la internet. Jocurile ar trebui să �e dezvoltate 
pentru PC și/sau consolă și mobil (dar nu exclusiv mobil).

Info help desk: , tel. 0241 550 960, e-mail: Bogdan CAZAN
een@ccina.ro

BOLT20201111001
Compania din Lituania, specializată în prelucrare a lemnului 
de conifere, având produse din lemn masiv de înaltă calitate 
pentru terenurile de joacă pentru copii - terase, scene, trepte, 
cabine, leagăne, etc. - caută intermediari comerciali cu care 
să lucreze în cadrul unor acorduri comerciale sau de agenție 
de distribuție. De asemenea, este oferit un acord privind 
serviciile de producție.

BOUK20201103001
Un IMM britanic de inginerie de precizie, a proiectat și produs 
o gamă de soluții intuitive de tăiere, concepute pentru a tăia 
curat, e�cient și precis panouri compozite și mașini în 
specimene de testare și componente complexe de 
producție. Compania britanică caută distribuitori.

CCINA  (Partener1)

CCIA Galați (Partener 2) 
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BOXK20201029001
Agenția de turism, cu sediul în Pristina, capitala Kosovo,  
oferă o gamă largă de servicii turistice și de organizare 
evenimente în Kosovo, inclusiv excursii de aventură în 
munți, excursii culturale, culinare, etc. Compania este în 
căutare de parteneri, agenții de turism și Tour operatori 
pentru acorduri de agenție comercială.

BOMT20200928001
Companie din Malta oferă o gamă largă de cadouri 
personalizate, produse promoționale personalizate, imprimare 
în format mare și furnizează uniforme/echipamente de lucru 
pentru industrii și întreprinderi cu servicii de imprimare și 
broderie. Compania este interesată de extinderea portofoliului 
actual de clienți prin identi�carea noilor parteneri de afaceri 
internaționali în cadrul acordurilor de distribuție sau al 
acordurilor de agenție comercială.

BOXK20200826007
Companie din Kosovo produce fructe și legume ecologice 
de înaltă calitate. Compania este responsabilă pentru 
întregul proces de la început până la sfârșit: cultivarea, 
colectarea și livrarea către clienți. Fructele și legumele își 
păstrează vitaminele și aroma ca și cum ar � fost recent 
culese de pe câmp. Compania caută parteneri pentru acord 
de servicii de distribuție și acord de agenție comercială.

Biroul de ajutor info: , tel. 0236.460545, e-Geanina ONODI
mail: geanina.onodi@cciagl.ro

BRFI20201110001
O companie �nlandeză în�ințată în 1996 ce activează în 
domeniul siguranței circulației și al educației șoferilor, caută 
furnizori de accesorii auto pentru șoferii seniori, precum: 
ochelari de vedere nocturnă,  mânere pentru centurile de 
siguranță, bare pentru tetiere, organizatoare auto, pernuțe 
rotative, mânere tip baston pentru ieșirea din mașină, perne 
tip pană pentru scaune, etc. 

BRHR20200924001
O companie din Croația, pe piață de peste 25 de ani, 

deținătoare a unui certi�cat ISO 9001, a certi�catului de 
excelență a solvabilității (AAA) și membră a grupului DHYS, 
activează ca importator și distribuitor de produse de igienă 
precum: papetărie, agenți de curățare profesională în 
conformitate cu standardele HACCP, echipamente și unelte 
de curățat, articole hoteliere de toaletă (săpun, șampon, 
pastă de dinți etc.) și echipamente pentru camerele de hotel, 
mașini profesionale de curățat și aspiratoare etc. Firma 
dorește să își extindă rețeaua de afaceri și gama de produse 
oferite, căutând noi producători de la care să achiziționeze.

BRES20201022001
Un IMM spaniol, specializat în domeniul sustenabilității, a 
proiectat o serie de sisteme de grădini verticale, acoperișuri 
verzi, piscine naturale, etc. Dorind să reducă amprenta de 
carbon a sistemelor sale, �rma caută o alternativă durabilă și 
impermeabilă la panourile standard din PVC pe care le aplică 
în prezent. Ei au nevoie de un producător sau distribuitor 
internațional de materiale de construcții, capabil să ofere, în 
baza unui acord de furnizor, placaje alternative, fără plastic, 
ce pot �, spre exemplu, din materiale plastice biodegradabile 
ori din plastic reciclat, cu posibilitatea de a � revalorizate în 
cazul unei eventuale demontări a grădinii verticale.

BRGR20201023001
O companie importantă din Grecia, capabilă să acopere 
diverse nevoi structurale și arhitecturale, o unitate industrială 
integrată care produce pro�le din aluminiu, caută laboratoare 
certi�cate de testare pentru sisteme de pro�le din aluminiu 
conform standardului BS EN 1634 + A1 - 2018. Tipul de 
parteneriat luat în considerare va � acordul de servicii.

BRQA20201005001
Companie cu sediul central în Doha, Qatar, singurul 
producător de seringi medicale, ace hipodermice și canule IV 
din țară, cu relații de lungă durată stabilite cu factorii de 
decizie cheie din guvern și diverse instituții medicale, 
angajată și în comerțul de produse farmaceutice, 
echipamente și  consumabile medicale și  formare 
profesională, dorește să colaboreze și cu alți producători de 
produse farmaceutice în vederea distribuirii produselor pe 
piața din Qatar și Orientul Mijlociu.

BRDE20201026001
O companie germană, una dintre cele mai mari companii de 
biciclete din regiunea sa, pentru a face față cererii tot mai 
mari de biciclete tradiționale și biciclete electrice, caută �rme 
producătoare de biciclete și pedelecuri.

BRRU20201012001
Un dezvoltator și producător rus de corpuri de iluminat 
stradale, industriale și de interior, precum și de soluții 
complexe de control ale acestora, caută furnizori de 
dispozitive de iluminat cu LED.

BOSE20201105002
O companie suedeză inovatoare, cu sediul în Stockholm, este 
specializată în proiectarea, dezvoltarea și producția de pereți 
și tavane acustice, din beton ultra performant, asigurând un 
mediu sonor bun.  Panourile acustice de perete pot � 
colorate, pot acționa ca un �ltru de lumină și au cea mai bună 

TEHNOPOLIS IAȘI (Partener 4)
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clasă de incendiu a pieței, A1. Deoarece panoul este realizat 
din beton de înaltă performanță, acesta nu conține adezivi, 
este fără emisii și prezintă cea mai bună clasă din toate 
standardele UE. Cavitățile panourilor difuzează în mod 
e�cient frecvențele înalte și reverberează fără ecou de joasă 
frecvență. Panourile pot �, de asemenea, modelate cu 
ușurință în 3D pentru suprafețe concave și convexe. Aceste 
plăci sunt rezistente la șocuri și nu sunt afectate de 
umiditate. IMM-ul a realizat multe proiecte în țările nordice 
și în Franța și caută acum parteneri comerciali / de 
distribuție și în România.

BOUA20201012002
Un producător de ciocolată artizanală, situat în regiunea 
centrală a Ucrainei, produce delicatesuri precum: ciocolată 
naturală, bomboane făcute manual și batoane de ciocolată 
cu nuci și caramel sărat din ingrediente naturale. Producția 
lor este în principal vegană, fără zahăr alb și grăsimi de 
cofetărie. Firma caută distribuitori. 

BORU20201028002 
Companie rusă situată în regiunea Sverdlovsk, zonă curată 
din punct de vedere ecologic, specializată în fabricarea și 
comercializarea produselor ecologice precum  ceaiul de 
ivan, gemuri din conuri de pin și cedru, sevă de mesteacăn, 
miere, pâine fără drojdie, etc. caută distribuitori.

BOXK20201110001
O companie din Kosovo specializată în producția de vinuri și 
băuturi spirtoase din struguri locali, caută parteneri în 
vederea unor noi acordurile de servicii de distribuție. Firma 
este o cramă de familie cu tradiție de 5 generații. Produce un 
total de 5 tipuri de vin - Vranaç, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Reserve, Chardonnay și Riesling - și 2 tipuri de tării: 
Brandy de struguri cu aromă de miere și Brandy de struguri 
condimentați, ținut minim 5 ani în butoaie de stejar. Crama 
numără aproximativ 60 de medalii internaționale și locale ce 
con�rmă calitatea produselor.

BOUK20201112001
O companie britanică produce o unitate ușoară și portabilă 
de �ltrare a aerului, care este complet programabilă (zi și 
noapte) și oferă performanțe maxime (captează 99,995% 
din particulele din aer cu dimensiunea de min. 0,1 microni) 
pentru medii comerciale multiple, inclusiv birouri, 
laboratoare, spitale, centre medicale, case de îngrijire, școli 
și locuri de procesare a alimentelor. Se caută parteneri care 
să promoveze și să comercializeze activ produsul.

Info help desk: , tel. 0332 102 208 , e-mail: Maria CARP
een@tehnopol-is.ro

BRDE20201005001
O companie germană care furnizează elemente de �ltrare 
pentru o varietate de industrii caută parteneri din Europa de 
Est sau din statele baltice pentru a fabrica elemente de 
�ltrare adaptate cerințelor clientului. O serie de operațiuni de 
îndoire și sudare, precum și prelucrarea CNC (control 
numeric computerizat) trebuie efectuate, în conformitate cu 
speci�cațiile companiei germane. Se oferă un acord de 
subcontractare pe termen lung.

BRPL20200929001
Un IMM polonez din regiunea Silezia Inferioară, producător 
de uleiuri presate la rece de înaltă calitate pentru industria 
cosmetică și agroalimentară, caută producători sau furnizori 
de semințe de zmeură sau tescovină uscată după producerea 
sucului de zmeură. Compania este interesată de cooperarea 
în temeiul unui acord de furnizor pe termen lung.

BOPT20200930001
O cooperativă portugheză de viticultură, care produce vin și 
lichior, caută servicii de intermediere comercială în țările UE 
și din afara UE pentru a-și extinde activitatea în străinătate, 
cum ar � distribuitori - angrosisti și / sau comercianți cu 
amănuntul care au cunoștințele de a introduce aceste 
produse pe piețele lor. Scopul cooperării este extinderea 
afacerii pe piața internațională, întrucât cooperativa își 
exportă deja produsele.

BOTR20200923001
O companie turcă care fabrică piese de schimb pentru toate 
tipurile de vehicule grele, tractoare și produse de transport 
maritim caută distribuitori și agenți comerciali și oferă acord 
de fabricație. Compania are certi�catele necesare pentru 
export și are experiență în cooperarea transnațională.

BOLT20201005001
O companie lituaniană este un producător inovator și 
pasionat care produce ciocolată de cea mai înaltă calitate, din 
anul 2011. Producătorul caută să se extindă mai mult în 
străinătate și, prin urmare, caută parteneri pentru cooperare 
pe termen lung, pentru propria marcă de produse, dar și 
intermediari comerciali care să lucreze în baza unui acord de 
agenție comercială și a unui acord de servicii de distribuție. 
Posibili parteneri ar putea � agenți, distribuitori sau companii 
din sectorul alimentar. În afară de aceasta, producătorul ar 
putea oferi cooperare în conformitate cu un acord de 
fabricație. 

BRCZ20200828001
O 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. Compania cehă dorește să 
stabilească un parteneriat pe termen lung cu producătorii, 
iar cooperarea este oferită sub forma unui acord de 
fabricație. În cazul unui furnizor din afara UE, compania 
preferă partenerii cu experiență în vânzări internaționale, în 
mod ideal pe cei care aprovizionează deja piața europeană.

ADR Nord-Est  (Partener 5)  



BOFR20200903001
Un producător francez de șeminee și sobe caută 
distribuitori. Fiecare marcă are avantajele sale, produsele 
din fontă �ind fabricate din fontă de calitate foarte bună (10 
ani garanție), cu un design modern, șemineele suspendate 
�ind unice pe piață. Compania franceză caută un 
parteneriat pe termen lung cu un distribuitor. 

BOLT20200806001
Un producător lituanian de înghețată din lapte proaspăt 
caută agenți și distribuitori. Cunoscutul producător de 
înghețată din lapte proaspăt din Lituania oferă o gamă largă 
de înghețată de diferite arome (fructe de pădure, vanilie, 
ciocolată, caramel, nuci, mascarpone etc.), glazuri și alte 
tipuri (vafe, cupe, găleți etc.). Compania caută intermediari 
comerciali pentru colaborare, în baza unor acorduri ale 
agențiilor comerciale sau agențiilor de distribuție. De 
asemenea, sunt oferite servicii de fabricație.

Info help desk: , tel. 0233 218071, e-mail: Lidia BEȚOAEA
een@adrnordest.ro.

BOAM20191009003
O companie armeană este activă în producția de bijuterii 
din argint, suveniruri și veselă. Compania produce inele de 
argint, coliere, brățări, pandantive, cruci, broșe, precum și 
rame de suvenir și veselă. Compania folosește în producția 
sa smalț și diferite pietre naturale. Producătorul caută un 
acord de servicii de distribuție.

BODE20201105001
O companie germană fabrică produse inovatoare din punct 
de vedere ecologic și rentabile, cu o abordare nouă pentru 
producția de culturi, creșterea animalelor și acvacultura. 
Compania caută distribuitori pentru aceste produse în baza 
unui acord de distribuție.

TRPT20201001001
Companie por tugheză special izată în imagist ica 
subacvatică, care utilizează cea mai avansată tehnologie de 
vizualizare subacvatică, caută parteneri care să dezvolte în 
comun aplicații care să facă datele mai ușor de înțeles pentru 
utilizatorii generali și cu tehnologie din domeniul aplicațiilor 
pentru a le testa în condițiile reale de funcționare. Compania 
intenționează să stabilească un acord de cooperare tehnică.

TRPL20200723001
O companie poloneză care furnizează servicii de energie 
electrică caută un partener alături de care să dezvolte un 
prototip de invertor hibrid cu o capacitate de min. 2,5 kW 
pentru nevoile gospodăriilor. Forma ideală de cooperare ar � 
un acord comercial cu asistență tehnică pentru fabricarea 
dispozitivelor în cauză.

Info help desk: , tel. 0732121676, Emilia Mihaela COȘERU
e-mail: bazilapostol@ipa.ro.IPA Galați (Partener 6)
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Europa digitală: Consiliul adoptă noi norme pentru 
a moderniza cooperarea judiciară în ceea ce 
privește obținerea de probe și noti�carea sau 
comunicarea actelor

Consiliul a adoptat două regulamente de reformare, unul 
privind obținerea de probe și un al doilea referitor la 
noti�carea sau comunicarea actelor, pentru a moderniza 
schimburile transfrontaliere între autorități prin intermediul 
digitalizării. După obținerea unui acord politic cu 
Parlamentul European, textul va � transmis Parlamentului în 
vederea adoptării sale �nale.

Pandemia de COVID-19 a evidențiat necesitatea unui sistem 
de justiție modern și digital. Regulamentele adoptate vor 
permite o cooperare mai rapidă și mai e�cace între 
autoritățile judiciare, facilitând exercitarea de către cetățeni 
și întreprinderi a dreptului lor la justiție.
Regulamentele modernizate urmăresc să îmbunătățească 
e�cacitatea ș i  celer itatea proceduri lor  judiciare 
transfrontaliere, valori�când digitalizarea și utilizarea 
tehnologiei moderne; totodată, prin aceste mijloace, ele 
urmăresc să promoveze accesul la justiție și dreptul la un 
proces echitabil al părților.

Modi�cările operate în ambele regulamente includ 
u t i l i z a re a  o b l i g ato r i e  a  u n u i  s i s te m  i n fo r m at i c 
descentralizat, compus din sisteme informatice naționale 
interconectate, pentru transmiterea documentelor sau a 
actelor, precum și a cererilor între statele membre.
În ceea ce privește noti�carea sau comunicarea actelor, 
conform noilor norme, actele pot � noti�cate sau 
comunicate pe cale electronică și direct unui destinatar cu o 
adresă cunoscută într-un alt stat membru, în cazul în care 
acesta și-a dat în prealabil consimțământul expres. 
Noti�carea sau comunicarea poate � efectuată prin 
intermediul unor servicii de distribuție electronică 
înregistrată.
Noile norme promovează, de asemenea, utilizarea 
videoconferințelor sau a altor tehnologii de comunicare la 
distanță în vederea obținerii de probe care implică audierea 
unui martor, a unei părți sau a unui expert a�at în alt stat 
membru.

Sursa: consilium.europa.eu    
  
 Andrei APOSTOL -  IPA Galați

„Legea societăților" a intrat în vigoare. Ce înseamnă 
asta pentru SRL-urile românești: Transferul părților 
sociale fără perioada de opoziție

Vechea lege a societăților (nr. 31/1990) a fost modi�cată, iar 
schimbările ce au un important impact asupra SRL-urilor au 
intrat în vigoare, din 5 noiembrie 2020, printre acestea �ind 
eliminarea termenului de opoziție de 30 de zile la transferul 
acțiunilor unui SRL românesc către o terță parte, dar și 
eliminarea cerințelor de capital minim (200 lei) și valoarea 
minimă per acțiune (10 lei) pentru un SRL.

Noua lege (nr.223/2020) a fost publicată în Monitorul O�cial 
și prevede ca, în cazul societăților cu răspundere limitată, 
transmiterea părților sociale către persoane din afara 
societății va opera, în lipsa unei opoziții, la data expirării unui 
termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul O�cial 
a hotărârii asociaților, iar dacă a fost formulată o opoziție, la 
data comunicării hotărârii de respingere a acesteia. 

Cum afectează mediul de afaceri - pe lângă eliminarea 
termenului de opoziție de 30 de zile, la transferul acțiunilor 
unui SRL românesc către o terță parte, mai sunt introduse și 
următoarele modi�cări:
- au fost eliminate cerințele de capital minim (200 lei) și 
valoarea minimă per acțiune (10 lei) pentru societățile cu 
răspundere limitată;
- înregistrarea unei companii sau schimbarea sediului social - 
nu mai este obligația companiei să își înregistreze sediul la 
autoritățile �scale. Registrul Comerțului, după înregistrarea 
companiei, va prezenta autorităților �scale competente 
documentul care dovedește dreptul de utilizare al 
companiei asupra sediului;
- obligația ca acordul de cumpărare să �e depus la Registrul 
Comerțului, pentru înregistrarea transferului de acțiuni, a 
fost eliminată.

Odată cu implementarea noilor modi�cări, România se 
aliniază cu celelalte state (în special țările occidentale) în 
implementarea măsurilor favorabile investițiilor.

Sursa: startupcafe.ro 

Lucian HOFMAN - ADR Nord-Est

NOUTĂȚI LEGISLATIVE



Consultare publică: Politica agricolă a UE – 
evaluarea impactului ei asupra schimburilor de 
cunoștințe și asupra activităților de consiliere

Scopul consultării:
Schimbul de cunoștințe și inovarea implică actori multipli, 
în special fermieri/administratori de terenuri și numeroșii 
actori cu care interacționează aceștia si  au scopul de a 
adapta activitățile zilnice de lucru ale actorilor din mediul 
rural la nevoile emergente (cum ar � acțiunile climatice), de 
a deschide noi canale pentru organizarea activității lor, de a 
promova cooperarea și de a îmbunătăți competitivitatea și 
sustenabilitatea.
Formarea și furnizarea de consiliere, precum și generarea și 
difuzarea inovării sunt activități menite să îi ajute pe 
fermieri în luarea deciziilor. 
Scopul evaluării este de a stabili dacă se îndeplinesc 
obiectivele PAC privind „încurajarea transferului de 
cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 
zonele rurale” și dacă măsurile relevante sunt e�cace, 
e�ciente, coerente, relevante și furnizează valoare 
adăugată la nivelul UE. 

Pe măsură ce sectorul agricol și sectorul forestier se 
dezvoltă, fermierii și silvicultorii au în permanență nevoie 
să își actualizeze cunoștințele și informațiile privind 
gestionarea afacerilor, inovațiile agricole, dar și în ceea ce 
privește condițiile de mediu, acțiunile climatice, siguranța 
alimentară și sănătatea animală.
Consultarea publică are ca scop colectarea de informații și 
feedback de la părțile interesate și de la publicul larg, care 
să servească ca input pentru evaluare.

Publicul-țintă:
Consultarea se adresează tuturor părților interesate. Printre 
acestea se numără: fermieri/silvicultori și asociațiile/organizațiile 
lor; consilieri agricoli; organizatori de activități de formare; 
autorități și agenții publice din statele membre ale UE; instituții 
academice/de cercetare, cercetători, experți; părți interesate din 
sectorul privat (și asociațiile lor); organizații neguvernamentale 
de protecție a mediului și alte organizații neguvernamentale 
(ONG-uri); persoane �zice și organizații care doresc să 
contribuie la evaluare exprimându-și opiniile în calitate de 
cetățeni.    
Consultarea este deschisă până în 2 februarie 2021.

Link formular online:   https://ec.europa.eu/eusurvey/

Ruxandra SERESCU - CCINA Constanța

Finanțele digitale, plățile online și criptomonedele: 
o nouă abordare în sprijinul cosumatorilor și al 
companiilor

Comisia Europeană a adoptat un nou pachet privind 
�nanțele digitale, care include strategia privind �nanțele 
digitale și plățile de mică valoare, precum și propuneri 
legislative privind criptoactivele și reziliența digitală. 
Pachetul va oferi consumatorilor mai multe opțiuni și 
oportunități în ceea ce privește serviciile �nanciare și plățile 
m o d e r n e ,  a s i g u r â n d  î n  a c e l a ș i  t i m p  p r o t e c ț i a 
consumatorilor și stabilitatea �nanciară. Prin elaborarea 
unor norme mai sigure și mai ușor de utilizat, din punct de 
vedere informatic, de către consumatori, Comisia își 
propune să stimuleze inovarea responsabilă în sectorul 
�nanciar al UE, în special pentru întreprinderile digitale nou-
în�ințate cu un grad ridicat de inovare, reducând totodată 
eventualele riscuri legate de protecția investitorilor, spălarea 
banilor și criminalitatea informatică.
Măsurile luate sunt esențiale pentru sprijinirea redresării 
economice a UE, deoarece vor debloca noi modalități de 
direcționare a �nanțării către întreprinderile europene, 
jucând totodată un rol-cheie în punerea în aplicare a Pactului 
verde european și a Noii strategii industriale pentru Europa. 
Obiectivul strategiei privind �nanțele digitale prezentate 
este de a transforma serviciile �nanciare ale Europei în 
servicii mai ușor de utilizat din punct de vedere informatic și 
de a stimula inovarea responsabilă și concurența între 
furnizorii de servicii �nanciare din UE:
- Strategia va reduce fragmentarea pieței unice digitale, 
astfel încât consumatorii să poată avea acces la produse 
�nanciare la nivel transfrontalier și întreprinderile Fintech 
nou-în�ințate să își extindă activitatea și să se dezvolte;
- Aceasta va asigura faptul că normele UE privind serviciile 
�nanciare sunt adecvate pentru era digitală, pentru aplicații 
cum ar � inteligența arti�cială și tehnologia blockchain; 
- În conformitate cu strategia mai amplă a Comisiei privind 
datele, obiectivul măsurilor adoptate astăzi este de a 
promova schimbul de date și �nanțarea deschisă, 
menținând în același timp standardele foarte ridicate ale UE 
în materie de protecție a vieții private și a datelor;
- De asemenea, strategia urmărește să asigure condiții de 
concurență echitabile între furnizorii de servicii �nanciare, 
�e că este vorba de bănci tradiționale sau de întreprinderi 
din domeniul tehnologiei: aceeași activitate, aceleași riscuri, 
aceleași reguli.

Sursa: ec.europa.eu 

Bogdan CAZAN - CCINA Constanța
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ACTIVITATEA CONSORȚIULUI ERBSN

determinate de o combinație de diferiți factori de risc, de 
exemplu factori �zici și biomecanici, factori organizaționali și 
psihosociali și factori individuali.

Factorii de risc �zic și biomecanic pot cuprinde:
- Manipularea de greutăți, în special la aplecare și răsucire;
- Mișcări repetitive sau care necesită forță;
- Poziții incomode și statice;

- Vibrații, medii de lucru slab iluminate sau neîncălzite;
-  Muncă în ritm alert;
- Timp prelungit petrecut în aceeași poziție așezat sau în 
picioare.

Factorii de risc organizațional și psihologic pot cuprinde:
- Cerințe de muncă stricte și autonomie scăzută;
- Lipsa pauzelor sau a posibilității de a schimba poziția de 
lucru;
- Muncă în ritm alert, de exemplu ca rezultat al introducerii de 
noi tehnologii;
- Program de lucru prelungit sau în schimburi;
- Intimidare, hărțuire și discriminare la locul de muncă;
- Satisfacție redusă a muncii.
În general, toți factorii psihologici și organizaționali (în 
special dacă sunt combinați cu riscuri �zice) care pot duce la 
stres, oboseală, anxietate sau alte reacții care, la rândul lor, 
măresc riscul de AMS.

Factorii de risc individual pot cuprinde:
- Antecedente medicale;
- Capacitatea �zică;
- Stil de viață și obiceiuri (de exemplu, fumatul, lipsa activității 
�zice).

Corina ÜRMÖSI - CCINA Constanța

Lansarea campaniei EU-OSHA pentru securitate și 
sănătate în muncă 2020-2022: ”Afecțiunile 
musculoscheletice”

EU-OSHA (Agenția Europeană pentru securitate și sănătate în 
muncă) a lansat noua campanie europeană pentru securitate 
și sănătate în muncă: ”Afecțiunile musculoscheletice“, care se 
va desfășura în perioada 2020-2022 sub sloganul: ”Locurile de 
muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară!”.

În perioada 19-23 octombrie2020, în Săptămâna europeană 
pentru securitate și sănătate în muncă, Centrul EEN- CCINA 
Constanța si Inspecţia Muncii - Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Constanţa, au organizat evenimente de promovare a 
noii campanii EU-OSHA și au oferit materiale promoționale 
responsabililor SSM de la organizatii și companii locale, în 
următoarea perioadă, datorită pandemiei Covid 19, urmând 
să trimitem mediului de afaceri informații online.
Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe 
Network – EEN), din care face parte si Centrul EEN  găzduit 
de CCINA Constanța, este unul din partenerii EU-OSHA.
Afecțiunile musculoscheletice (AMS) sunt una dintre cele 
mai frecvente afecțiuni de origine profesională. În întreaga 
Europă, afectează milioane de lucrători, iar pentru 
angajatori reprezintă costuri de miliarde de euro. 
Combaterea AMS contribuie la îmbunătățirea vieții 
lucrătorilor, aducând însă și bene�cii economice evidente.
Afecțiunile musculoscheletice de origine profesională 
afectează spatele, gâtul, umerii și membrele superioare, dar 
și membrele inferioare. Se referă la deteriorările sau 
afecțiunile articulațiilor sau ale altor țesuturi. Problemele de 
sănătate variază de la disconfort și dureri minore până la 
afecțiuni medicale mai grave, care necesită concediu sau 
tratament medical. În cazurile cronice, pot duce chiar la 
handicap și la renunțarea la activitatea profesională
Majoritatea AMS de origine profesională apar în timp. În 
general, AMS nu au o singură cauză. De obicei, sunt 
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Cele 18 aplicații depuse au fost analizate de către o comisie 
de evaluare formată din reprezentanți ai Autorității pentru 
Digitalizarea României și ai Ministerului Economiei, Energiei 
și Mediului de Afaceri, cu respectarea criteriilor de evaluare 
stabilite. În procesul de evaluare, s-a ținut cont de 
necesitatea ca în �ecare regiune de dezvoltare să 
funcționeze cel puțin un centru european de inovare 
digitală. În situația în care într-o regiune, au existat mai 
multe candidaturi care au depășit pragul minim de 50 de 
puncte, au fost declarate admise maximum 2 DIH-uri, în 
funcție de punctajul obținut.

Astfel, în urma procesului de evaluare, au fost declarate 
admise 12 DIH-uri, dintre care 1 DIH în Regiunea Nord-Est 
(Digital Innovation Zone) și 2 DIH-uri în Regiunea Sud-Est 
(CityInnoHub și DanubeDIH). Lista tuturor candidaților 
declarați admiși va � comunicată ulterior reprezentanților 
Comisiei Europene. 

Lidia BEȚOAEA - ADR  Nord-Est

Digital Innovation Hubs – Rezultatele procedurii 
naționale de selecție

În perioada 14 septembrie – 3 noiembrie 2020, Autoritatea 
pentru Digitalizarea României a inițiat si derulat etapa 
națională de selecție a centrelor de inovare digitală care, în 
urma deciziei Comisiei Europene, vor deveni membre ale 
Rețelei Europene de HUB-uri digitale.  

Centrele de inovare digitală (e)DIH vor avea un rol 
esențial în atingerea obiectivelor stabilite în cadrul 
Programului Europa Digitală, stimulând utilizarea, la scară 
largă, a noilor tehnologii (Inteligență Arti�cială, HPC, 
blockchain, etc.). Acestea acționează ca un facilitator pentru 
industrie, întreprinderi și administrații publice, entități care 
necesită soluții digitale bazate pe tehnologii emergente, 
făcând legătura între acestea și companii, în special startup-
uri si IMM-uri care au soluții pregătite pentru piață. Mai 
multe detalii la adresa: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-
europe-programme-0

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
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DENUMIREDATA ORGANIZATOR

27 - 29 IANUARIE 2021 Matchmaking at sTARTUp 
Day 2021

Tartu Science Park 
Foundation TSP (online, 

Estonia)

28 IANUARIE 2021 Health Tech Hub Styria Pitch 
& Partner 2021

Steirische 
Wirtschaftsförderungsgesells

chaftmbh (online, Austria)

19 - 20 FEBRUARIE 2021 Smart Building Levante
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo sviluppo economico 
sostenibile (online, Italia)

23 - 24 FEBRUARIE 2021
Virtual B2B Event-
Construction-2021

Ankara Chamber Of Industry 
(online, Turcia)

03 MARTIE 2021 CONTACT - Business Meetings
INDUSTRIE-UND 

HANDELSKAMMER ZU 
LEIPZIG (Leipzig, Germania)

22 - 23 MARTIE 2021

International matchmaking 
event at the premium quality 
food trade fair TAVOLA 2020

VLAAMSE GEWEST (Kortrijk, 
Belgia)

15 APRILIE 2021

EENGINEX Engineering Meet 
the Buyer and Matchmaking 

Event 2021
Donegal County Council 

(Gormanston, Irlanda)

18 - 20 MAI 2021
Digital Enterprise Show 
Brokerage Event 2021

Fundación para el 
Conocimiento madrimasd 

(Madrid, Spania)

18 - 21 MAI 2021
EUREKA Global Innovation 

Summit and B2B 2021

Steirische 
Wirtschaftsförderungsgesells

chaftmbh (Graz, Austria)

EVENIMENTE ÎN REȚEA



PARTENER COORDONATOR EDIȚIE - TEHNOPOLIS IAȘI 

COLECTIVUL DE REDACȚIE CONSORȚIU ERBSN

www.enterprise-europe-erbsn.ro
www.fb.com/EasternRomanianBusinessSupportNetwork/

Bogdan CAZAN
Corina ÜRMÖSI

Victorița DRAGOMIRESCU
Adriana BAROTHI

Ruxandra SERESCU
Manuela BACIU

Luminița FANACA
Geanina ONODI

Florin Constantin ȘERBESCU
Irina BULGARIU

Emilia Mihaela COȘERU

Gabriela COMAN
Cristina BĂLAȘA
Maria CARP
Cătălina CAZACU
Daniela IURCAN
Liliana BAICU
Lidia BEȚOAIA
Robert COTUNĂ
Lucian HOFMAN
Vasile APOSTOL
Andrei APOSTOL

Contactează filiala locală Enterprise Europe Network găzduită de:
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie și Agricultură Constanţa
Adresa: 900457 Constanţa, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 185A
Telefon: +40 241 550.960, 
Fax: +40 241 619.454,
E-mail: een@ccina.ro, 
Web site: www.ccina.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Galaţi
Adresa: 800208 Galaţi, Str. Mihai Bravu nr. 46
Telefon: +40 234 460.312, 
Fax: +40 236 460.650
E-mail: een@cciagl.ro, 
Web site: www.cciagl.ro

TEHNOPOLIS SRL Iași
Adresa: 700671 Iași, Bd. Poitiers nr. 10
Telefon: +40 332 102.208, 
Fax: +40 332 102.108,
E-mail: een@tehnopol-is.ro, 
Web site: www.tehnopol-is.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
Adresa: 610125 Piatra Neamț, Str. Lt.Drăghiescu nr.9

Telefon: +40 233 218.071, 
Fax: +40 233 218.072,

E-mail: een@adrnordest.ro, 
Web site: www.adrnordest.ro/een

IPA SA Galaţi
Adresa: 800025 Galaţi, Str. Portului nr. 23

Telefon: +40 236 433.467, 
Fax: +40 236 433.467,

E-mail: bazilapostol@ipa.ro, 
Web site: www.ipagl.ro

Misiunea Centrelor Enterprise Europe Network este de 
a ajuta �rmele locale să-ți internaționalizeze afacerile, 
prin oferirea de consultanță de comerț exterior, 
identi�carea de noi piețe de desfacere a produselor/ 
serviciilor, stabilirea de contacte cu potențiali parteneri 
pentru a dezvolta împreună noi afaceri/tehnologii sau 
analiza managementului inovării în cadrul companiilor 
inovatoare selectate. 
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