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Deşi piaţa Uniunii Europene este atractivă pentru majoritatea statelor lumii, 
aceasta are un caracter complex, multe din întreprinderile exportatoare 
confruntându-se cu probleme ce ţin de cunoaşterea regulilor de funcţionare a 
UE, accesul la surse de finanţare şi programe comunitare din diverse domenii. 

Pentru a contribui la extinderea şi consolidarea relaţiilor comercial-economice 
dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, începând cu data de 22 
septembrie 2011, în Moldova activează Centrul Enterprise Europe Network. Trei 
organizaţii-partener: Camera de Comerţ şi Industrie, Agenţia pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii, şi-au propus de a crea o platformă viabilă pentru a oferi o gamă largă 
de servicii pentru mediul de afaceri în vederea accesului la piaţa europeană şi 
implementării unor tehnologii inovatoare în procesul de producţie sau prestare 
a serviciilor.

Enterprise Europe Network reprezintă o reţea europeană creată şi administrată 
de Comisia Europeană – Agenţia Europeană pentru Competitivitate şi Inovare, 
formată în scopul facilitării procesului de cunoaştere a pieţei europene şi 
extinderii relaţiilor comercial-economice dintre întreprinderile din Uniunea 
Europeană şi ţările terţe. Reţeaua Enterprise Europe Network reuneşte circa 
600 organizaţii de susţinere a business-ului din Europa, CSI, China, SUA.  

Membrii reţelei introduc inovaţii în mod constant, elaborând noi instrumente şi 
metode pentru atragerea clienţilor şi eficientizarea rezultatelor. Toate practicile 
de succes în cadrul reţelei sunt colectate şi introduse într-o bază de date de 
către Agenţia Executivă pentru Inovare şi Competitivitate, distribuitu-le şi 
partenerilor pentru ca aceştia să le adopte pe cele mai utile.

În cadrul acestei ediţii a buletinului electronic va fi ilustrat modul în care 
întreprinderile pot beneficia de serviciile şi asistenţa individualizată oferită de 
experţii reţelei Enterprise Europe Network, vor fi prezentate câteva programe 
internaţionale prin care ÎMM-urile pot beneficia de asistemţă şi finanţare 
extermă. 

Întreprinderile mici şi mijlocii deseori nu dispun de resursele necesare pentru 
a-şi identifica singuri parteneri peste hotare. Enterprise Europe Network este 
plasată ideal pentru a ajuta ÎMM-urile să-ş identifice parteneri de afaceri, 
utilizând una din cele mai mari baze de date pentru cooperare tehnologică şi de 
afaceri care conţine peste 30.000 cereri şi oferte. 

Prezenta ediţie conţine o serie de cereri şi oferte comerciale şi profiluri 
tehnologice prezentate   ale întreprinderilor europene.    

Vă rugăm să verificaţi şi calendarul evenimentelor organizate de partenerii 
reţelei Enterprise Europe Network. Aceste evenimente reprezintă o 
oportunitate unică de a promova întreprinderile mici şi mijlocii pe pieţe noi, de 
a identifica parteneri de afaceri credibili şi a prelua cele mai bune practici de 
business utilizate la nivel european.
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EUROPA ASCULTĂ ÎNTREPRINDERILE

Principalul obiectiv al politicii Uniunii Europene este de a asigura simplitatea şi calitatea mediului în 
care activează întreprinderile. Din aceste considerente, Comisia Europeană a elaborat diverse 
mecanisme şi instrumente „de ascultare a ÎMM-urilor” care ar ajuta autorităţile europene să 
îmbunătăţească în mod constant legislaţia care are impact direct sau indirect asupra ÎMM-urilor.

În aces mod, prin intermediul reţelei Enterprise Europe Network, Comisia Europeană şi factorii de 
decizie obţin date concrete privind necesităţile întreprinderilor, anumite idei pentru soluţionarea 
probemelor de ordin legislativ, birocratic, etc., cu care se confruntă ÎMM-urile. În schimb, 
întrepridnerile europene obţin un anumit grad de influenţă în procesul de lobby-ing şi şi asistenţă 
individualizată în soluţionarea problemelor de acces pe piaţa UE. 

În cazul în care întreprinderea  dvs: 
1) s-a confruntat cu o problemă (de ordin birocratic, legislativ, bariere tarifare şi non-

tarifare, înregistrarea şi protecţia drepturilor proprietăţii intelectuale, etc.) care a pus 
anumite obstacole în calea dezvoltării afacerilor;

2) problema respectivă ţine de politicile şi reglementările europene;
3) problema a avut un impact asupra activtăţii companiei (economic, social, pierdere de. 

timp şi resurse).
vă rugăm să apelaţi la serviciile centrului Enterprise Europe Network în Republica Moldova. 

Cazul dumneavoastră va fi analizat şi inserat într-o bază de date a Comisiei Europene. Ulterior veţi 
prmi un raport referitor la modalităţile de soluţionare a problemei. 

În urma unui studiu al reţelei Enterprise Europe Network, în anul 2010, principalele probleme cu care 
s-au confrumtat ÎMM-urile Europen se refereau la: 

- Piaţa internă UE– 40,7%
- Impozitare – 12,8%
- Angajarea în câmpul muncii şi probleme sociale – 7,2%
- Accesul la surse de finanţare şi programe pentru întreprinderi – 6,8%
- Medial ambiant – 6,2%
- Servicii vamale – 5,1%
- Concurenţa – 4,7%
- Comerţul exterior – 4,3%
- Relaţiile cu clienţii – 3,7%
- Transportarea – 1,2% 

În cazul în care v-aţi confruntat cu o problemă în procesul de export/import pe piaţa Uniunii Europene, 
obţinerea de fonduri europene, înregistrare a drepturilor proprietăţii ihtelectuale rugăm să contactaţi 
unul din partenerii centrului Enterprise Europe Network din Republica Moldova.

PROGRAMUL OLANDEZ INVESTIŢII ÎN SECTORUL PRIVAT – PSI

Programul Guvernamental Olandez “Investiţii în Sectorul Privat” (PSI) 
a fost lansat pentru a încuraja companiile ce au intenţia de a investi în 
America Latina, Europa Centrală şi de Est (din care face parte şi 
Moldova), Africa şi Asia, prin conlucrarea întreprinderilor olandeze cu 
firmele autohtone din aceste ţări ce se află în procesul transformărilor 
economice. 

Obiectivul programului PSI este de a stimula dezvoltarea economică în 
ţările cu economie în curs de dezvoltare prin încurajarea angajării în 
câmpul muncii, sporirea profitului şi transferarea know-how-ului, 
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sprijinirea sectorului economic privat. 

Programul PSI este gestionat de Agenţia NL, autorizată de Ministerul 
Afacerilor Economice, Agriculturii şi Inovaţiilor a Olandei  

Pentru a participa la programul PSI, întreprinderile din Republica  
Moldova trebuie să demonstreze existenţa relaţiilor de cooperare cu 
companii din Olanda (întreprinderi mixte, contracte de cooperare pe 
termen lung, etc.), în comun cu care pot înainta propuneri de proiect. 
Grantul constă din contribuţia financiară la costurile investiţiei. 
Proiectul trebuie să fie inovativ pentru ţara respectivă. Acesta trebuie 
să fie primul pas pentru o nouă investiţie, astfel ca aceasta să fie 
urmată de alte investiţii şi o creştere a vânzărilor şi angajărilor după 
finisarea proiectului. Mai mult decât atât, proiectul trebuie să fie viabil 
din punct de vedere comercial şi să aibă un impact pozitiv semnificativ 
asupra economiei locale.  

Companiile pot participa la tendere de proiecte în diverse domenii de 
doua ori pe an (de obicei ofertele se înaintează până în lunile februarie 
şi august). În cazul proiectelor selectate, Agenţia Olandeză NL va oferi 
un contract pentru finanţarea unei părţi din investiţia efectuată. În 
majoritatea cazurilor, programul PSI va rambursa 50% din investiţia 
efectuată. Valoarea maximă a proiectului poate ajunge la suma de 
1 500 000 EURO. Numărul contractelor cu contribuţia de 500.000 
EURO în mediu e de 2-3 pe an pe ţară. 

Numărul efectiv al proiectelor aprobate în Republica Moldova va 
depinde de calitatea propunerilor primite din partea Moldovei. 

FACILITATEA DE IDENTIFICARE A PARTENERILOR DE AFACERI ÎN OLANDA (MATCHMAKING 
FACILITY)

Ce este facilitatea de matchmaking ?
Companiile serioase din ţările cu economie în curs de dezoltare 
deseori sunt interesate în extinderea afacerilor peste hotare şi sunt în 
căutarea partenerilor străini. Prin intermediul facilităţii de matchmaking 
companiile din Republica Moldova pot stabili legături de afaceri cu 
reprezentanţii companiilor din Olanda. Obiectivul programului este de 
a încuraja relaţiile de afaceri (investiţii, comerţ, transferul de 
cunoştinţe) care va consolida sectorul privat în ţările în curs de 
dezvoltare şi pieţele emergente. 
Cine poate participa? 
Întreprinderile mici şi mijlocii care au un plan de afaceri solid, o idée 
inovatoare sau un proiect investiţional pot solicita informaţii 
suplimentare de la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova.  Aici vă vom informa referitor la procedura şi criteriile de 
selectare a participanţilor. Cererea din partea întreprinderii dvs.va fi 
examiată de Camera de Comerţ şi Industrie şi experţi din Olanda. În 
cazul unei evaluări pozitive, un consultant olandez se va ocupa de 
elaborarea unui program de afaceri în Olanda pentru reprezentantul 
companiei dumneavoastră. Vor fi organizate vizite la întreprinderi cu 
acelaşi profil de activitate ca şi compania dvs., întrevederi cu potenţiali 
investotori olandezi, etc.  Cheltuielile de deplasare şi cazare în Olanda 
şi eventual interpret vor fi suportate de către întreprinderea din 
Moldova. Ulterior vizitei, pentru compania din Republica Moldova va fi 
elaborat un plan individual de stabilirea a relaţiilor de afaceri cu 
companii din Olanda, cu semnarea unui acord de cooperare ca 
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rezultat final.

Pentru informaţii suplimentare referitor la participarea la Programul 
Investiţii în Sectorul Privat şi Facilitatea de matchmaking, vă rugăm să 
contactaţi consultanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova la: tel.: (022) 221391, (022) 238770   e-mail: 
eic@chamber.md, foreign@chamber.md

Oferte comerciale ale companiilor de peste hotare
20120711023 Companie din Ungaria specializată în elaborarea de 
software şi dezvoltarea sistemelor integrate oferă cooperare în 
domeniul monitorizării calităţii apei, contorizării inteligente, învăţare 
video şi solicită sensori pentru măsurarea calităţii apei. Companie este 
interesată în identificarea subcontractorilor şi oferă subcontractare. De 
asemenea pentru produsele de cercetare-dezvoltare ar prezenta 
interes producţia în comun.

20120620025 Companie din Marea Britanie specializată în design-ul 
artistic şi în special designul lenjeriei de masă cu influenţă distinctivă 
scandinavă este interesată în identificarea unei companii partener 
pentru producerea articolelor sale. Pot fi semnate acorduri de 
subcontractare sau creare a companiei mixte. 

20120619043 Companie franceză specializată în distribuţia pieselor şi 
echipamentului agricol este interesată în identificarea partenerilor 
pentru acorduri de distribuţie reciprocă. 
20120604024 Companie din Lituniania specializată în producera 
îmbrăcămintei elegante şi confortabile pentru femei de afaceri este 
interesată în identificarea intermediarilor comerciali (agenţi, 
distribuitori, reprezentanţi) şi oferă servicii de subcontractare. 

20120529013 Companie letonă lider în furnizarea produselor maritime
în stare proaspătă şi congelată din Statele Baltice este interesată în 
identificarea distribuitorilor sau agenţilor. 
20120508026 Companie poloneză privată specializată în producerea 
sistenelor de tăiere CNC plasma, sisteme de tăiere cu flacără şi cu 
fibră laser oferă soluţii complete împreună cu părţi componente, 
servicii de tăiere şi prelucrare. Compania oferă subcontractarea 
serviciilor de producere şi este interesată în cooperare tehnică, inclusiv 
producere în comun. De asemenea compania caută agenţi de vânzare 
şi distribuitori pentru maşini de tăiere integrale, piese de schimb, şi 
module de construcţie.
20120427026 Companie din Turcia specializată în producerea paleţilor 
din lemn şi cherestea, având 20 de ani de experienţă este interesată în 
indetificarea clienţilor şi partenerilor de cooperare pentru crearea unei 
companii mixte, producere reciprocă. 
20120420029 Companie franceză specializată în conceperea, 
proiectarea şi producerea sistemelor de irigare pentru a răspunde 
necesităţilor fermierilor este interesată în identificarea distribuitorilor. 
20120416012 Companie din Germania specializată în comerţul cu 
textile, în special rochii de mireasă este interesat în cooperare cu 
producătorii de rochii de mireasă personalizate. 
20120411027 Companie din Cehia productător de produse din plante 
este în căutarea partenerilor pentru livrarea ambalajelor potrivite 
pentru produse alimentare, cosmetice sau farmaceutice. 

20120411017 Companie stabilă din Cehia ce activează în domeniul 
comerţului cu plante este interesată în identificarea noilor furnizori din 
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ţările din exteriorul UE.
20120404005 Companie din Rusia specializată în producerea 
materalelor pe bază de polimer-ciment impermeabile pentru  reparaţii 
este interesată în servicii de intermediere comercială (distribuţie).

20120319005
Companie din Ucraina, specializată în proiectarea, producerea şi 
comercializarea lămpilor reîncărcabile cu elemente de know-how), 
utilizate în diverse sectoare ale economiei, precum şi de către 
persoane individuale este interesată în identificarea agenţilor 
comerciali, reprezentanţilor, distribuitorilor. Compania este de 
asemenea interesată în plasarea comenzilor pentru producerea 
lampilor reîncărcabile. Este posibilă crearea filialelor sau a unităţilor de 
producere în alte ţări. 
20120313022 
Întreprindere franceză specializată în sisteme de monitorizare la 
distanţă a vitelor caută intermediari comerciali (agenţi, reprezentanţi, 
distribuitori) pentru vânzarea sistemului către abatoare. Sistemul 
respectiv oferă informaţii actuale online şi specifice privind: greutatea, 
starea sănătăţii, localizarea animalelor şi poate fi adaptat la 
necesităţile abatoarelor. 
20120313004
Companie din România, specializată în distribuţia profilurilor de 
aluminiu pentru diverse tipuri de structuri şi construcţii industriale oferă 
servicii de intermediere comercială (distribuţie). 
20120308023 
Companie lituaniană, specializată in importul/exportul produselor 
agicole, confecţiilor, cosmeticelor, produselor chimice, echipamentului
hardware pentru computere, produselor electrocasnice, mobilei, 
utilajului şi alte sectoare oferă servicii de intermediere comericală 
pentru producătorii şi distribuitorii de bunuri, materii prime şi 
echipament.
20120302011 
Una din cele mai mari companii lituaniene în domeniul construcţiilor 
rutiere este interesată în stabilirea unor parteneriate pe termen lung în 
vederea construcţiilor rutiere şi aeroporturare (inclusiv lucrări electrice, 
de iluminare, canalizare).

20120213007 
Companie italiană specializată în proiectarea, construcţia şi 
administrarea instalaţiilor de tratare a apei reziduale (atât industriale, 
cât şi civile) este interesată în identificarea companiilor est-europene 
pentru crearea companiilor mixte şi producere reciprocă. 
20120208010 
Companie din Rusia specializată în vânzarea produselor pentru 
diabetici, precum medicamente, produse alimentare diabetice, 
cosmetice, etc.. Compania caută distribuitori şi producători de produse 
similare, pentru a deveni reprezentant al companiei. 

20120207028 Companie românească experiementală IT&C este 
interesată în stabilirea parteneriatelor în proiecte software în baza  
ERP 'Abas Business Software'. Compania românească oferă franşiză 
pentru Abas ERP şi este interesată în identificarea intermediarilor 
comerciali din domeniul IT. Crearea unei întreprinderi mixte sau 
producerea reciprocă este, de asemenea, posibilă.
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20120202001 Companie turcească din domeniul textil şi producerea
utilajului este interesată în servicii de intermediere comercială, 
producere reciprocă şi subcontractare  pentru a-şi extinde piaţa. 
Creare întreprinderilor mixte este, de asemenea, posibilă.
20120127027 Companie turcească activă în domeniul agro-alimentar 
oferă servicii de intermediere comercială pentru companiile din 
străinătate. În acelaşi timp compania solictiă servicii de intermediere 
comercială pentru produsele sale. Compania poate, de asemenea, să 
examineze posibilitatea creării companiilor mixte. Compania turcească 
este specializată în producerea, importul-exportul produselor agro-
alimentare (nuci, fistic, miezuri de migdale, arahide, alune, seminţe de 
dovleac, fructe uscate, boabe de leguminoase, cereale şi mirodenii.
20120109007 Companie din Polonia specializată în introducerea noilor 
produse din industria construcţiilor pe piaţa poloneză este interesată 
să devină distribuitor general de materiale de construcţie. Compania 
activează în domeniul comerţului cu materiale de construcţie şi are o 
experienţă bogată în introducerea cu succes a noilor produse din 
sectorul construcţiilor pe piaţa poloneză. 
20111208029 Companie din Rusia specializată în dezvoltarea, 
producerea şi distribuţia produselor şi cosmeticelor pe bază de materii 
prime naturale din regiunea Altai caută intermediari comerciali. 

20111118032 Companie din România, specializată în elaborarea 
programelor software este interesată de stabilirea parteneriatelor 
lucrative în domeniul proiectelor software, eaborarea de produse 
software şi iniţiative, în special în domeniul medical. De asemenea, 
compania solicită servicii de intermediere comercială.

Apicultor din Ucraina propune un sistem ce permite producerea mierii 
fără utilizarea foilor de ceară. De asemenea a fost elaborată o presă 
de masă uşor de folosit, din sticlă sau ceramică pentru faguri de 200 
mm x 100 mm.

Companie din regiunea Saratov este interesată în identificarea 
soluţiilor rpentru înlocuirea sobelor electrice în grădiniţe, şcoli şi spitale 
cu sisteme de încălzire moderne pentru economisirea energiei. 

Companie din Israel specializată în producerea stofelor pentru saltele, 
tapiţerii, draperii şi mobilă de oficiu este interesată în identificarea 
agenţilor şi distribuitorilor. Compania este interesată în crearea 
companiilor mixte pentru producerea saltelelor. 
Companie cehă specializată în transportul auto internaţional este 
interesată în stabilirea colaborării cu producători, companii de logistică 
pentru a le oferi sau subcontracta servicii de transport şi expediţie.  

Companie din România specializată în producerea genţilor, centurilor, 
poşetelor şi a altor accesorii din piele este interesată în identificarea 
distribuitorilor sau a reprezentanţilor. 

Companie poloneză specializată în comercializarea produselor 
alimentare este interesată în distribuţia conservelor de fructe şi legume 
şi a altor produse alimentare.   
20111129017 Companie din Serbia specializată în produse de morărit 
şi comercilizarea făinii oferă posibilităţi de intermediere comercială şi 
creare a companiilor mixte. 

20111021030 Producător francez de echipamente de încălzire, 
ventilare/condiţionare a aerului pentru hotele, spitale, oficii, aeroporturi, 
spaţii industriale şi comerciale este interesat în identificarea 
distribuitorilor/dealer-ilor/reprezentanţilor pentru a promova şi distribui 
o gamă largă de produse.
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20111114001 Companie lituaniană specializată în producerea pernelor 
ortopedice, pernelor clasice şi a altor produse din spumă poliuretanică  
este interesată de identificarea intermediarilor comerciali. 

20111021022 Companie din România, specializată în vânzarea cu 
ridicata a produselor alimentare este interesată în identificarea 
producătorilor şi furnizorilor de produse alimentare, în special zahăr şi 
ulei de floarea soarelui. 
20110620041 Companie italiană specializată în comercializarea 
textilelor caută intermediari comerciali (agenţi, distribuitori) 
20101216022  Companie poloneză specilaizată în domeniul 
combustibililor şi energiei regenerabile este interesată în identificarea 
furnizorilor de rapiţă pentru producerea energiei.

20090630148 Companie poloneză specializată în domeniul ingineriei 
şi producerii utilajelor şi sistemelor pentru reciclarea deşeurilor este 
interesată în identificarea intermediarilor comerciali şi oferă servicii de 
subcontractare pentru companiile interesate.
20081021052 Companie italiană specializată în producerea 
condimentelor, uleiului de măsline, grăsimilor este interesată în 
cooperare comercială (agent, reprezentant, distribuitor).

În cazul în care suteţi interesat de o cerere sau ofertă într-un 
domeniu specific rugăm să ne contactaţi la nr. de telefon 022 22-
13-91 sau prin e-mail:eic@chamber.md, foreign@chamber.md

Dacă doriţi să plasaţi oferta companiei dumneavoastră în baza de 
date Enterprise Europe Network rugăm să luaţi legătura cu Vorel 
Eremia la nr.de telefon 022 238770 sau e-mail: 
foreign@chamber.md
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PROFILURI TEHNOLOGICE ALE REŢELEI 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
BIOPLASTIC PENTRU AMBALAJE ALIMENTARE (08 IT 52T3 
2RZM)
Universitate din Italia oferă know-how-ul/experienţa sa în domeniul 
polimerilor, biopolimerilor şi materialelor nanostructurate. Un număr 
mare de tehnici experimentale, precum şi proprietăţile morfologice, 
structurale şi fizico-chimice ale acestor materiale pot acoperi multe 
sectoare, începând de la aplicări structurale şi până la aplicări 
funcţionale cum este ambalajul pentru produse alimentare. 

Permeabilitatea peliculelor polimerice este punctul cheie pentru 
îmbunătăţirea performanţelor de protecţie. Nanotehnologiile pot oferi 
soluţii pentru modificarea comportamentului de permeabilitate a 
peliculelor, sporind proprietăţile de barieră (mecanice, termice, chimice 
şi micorbiene), îmbunătăţind proprietăţile mecanice şi de rezistenţă la 
temperatură. Materialele polimerice nanostructurate au demonstrat
recent proprietăţi extraordinare de barieră contra difuziei gazelor, 
vaporilor şi lichidelor, datorită aşa-numitului efect de labirint obţinut la 
dispersia finală a nanoparticulelor.

Aplicarea unor nanocompozite polimerice specifice cu o permeabilitate 
foarte mică a gazului duce la sporirea semnificatvă a barierei păstrând 
aceeaşi grosime a peliculei, sau, pe de altă parte, permite de a păstra
aceeaşi performanţă de barieră cu reducerea grosimii peliculei de 
ambalare, cu beneficii evidente atât pentru ambalaj, cât şi pentru 
costurile de evacuare a deşeurilor. 

Un rol important de asemenea îl au şi biopolimerii pentru ambalare, 
contribuind la reducerea deşeurilor. Astfel nanotehnologiile şi 
biotehnologiile ar putea contribui la elaborarea unor materiale 
biopolimerice noi pentru ambalarea inteligentă. 

Universitatea din Italia oferă experienţa sa în domeniul polimerilor, 
biopolimerilor şi materialelor nanostructurate. Un număr mare de 
tehnici experimentale şi proprietăţile morfologice, structurale şi fizico-
chimice ale acestor materiale permit ca acestea să fie utilizate în 
numeroase sectorare, începând cu utilizările structurale şi terminând 
cu utiizări funcţionale cum este ambalajul pentru produse alimentare. 
Printre cele mai importante competenţe ale lor în domeniul materialelor 
pentru ambalajele de produse alimentare pot fi menţionate:materiale 
nanocompozite, caracteristicile fizico-chimice a materialelor 
nanostructurate, biopolimeri, prelucrarea polimerilor, durabilitatea 
polimerilor, degradarea şi stabilizarea polimerilor, reutilzarea, 
reciclarea şi biodegradarea materialelor plastice,, biodegradarea şi 
compostabilitatea polimerilor şi nanocompozitelor pe bază de polimeri, 
studierea microorganismelor responsabile pentru procesul de 
biodegradare a polimeilor.   

Aspecte inovative:
Dezvoltarea nanocompozitelor polimerice pentru ambalarea activă 
pentru producerea ambalajului cu proprietăţi termice, mecanice, de 
protecţie sporite contra oxigenulu sau umezelii; selectarea 
nanoparticulelor disponibile comercial pentru ambalaj activ ţintind 
utilizărle finale (compoziţia almentară, micoorganismele şi piaţa); 
Dezvoltarea unor tehnologii corespunzătoare pentru pregătirea 
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polimerilor nanostructuraţi pentru ambalaj activ, ţinând cont de 
interacţiunile fizico-chimice dintre particule şi matricile polmerice, 
permiţând de a ajunge la cea mai bună stare cu materiale de cea mai 
înaltă performanţă; aplicarea biopolimerilor destinaţi ambalajului activ 
nanostructurat pentru producerea ambalajelor ecologice cu proprietăţi 
îmbunătăţite de protecţie termică, mecanică, împotriva oxigenului şi 
umezelii. 

Cooperarea solicitată: dezvoltarea comună ulterioară, testarea noilor 
aplicaţii 
Tipul partenerului: industria de prelucrare a produselor alimentare, 
institute de cercetare şi academii din sectorul agro-alimentar. 
- Domeniul specific de activitate al partenerului: Produse alimentare şi 
ambalaje.

KNOW-HOW, EXPERIENŢĂ, CERCETARE ŞI SERVICII PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR 
DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR (Ref: 10 DE 0855 3IOU )

Un institut din cadrul unei universităţi germane, specializat în 
dezvoltarea managementului durabil al deşeurilor, tehnologiilor de 
procesare şi sistemelor de reciclare oferă know-how, experienţă, 
cercetări şi servicii pentru organizaţiile de cercetare şi industriale din 
domeniul managementului deşeurilor şi sortării deşeurilor. Sunt 
explorate ultuimele cercetări europene. Este disponibil un laborator 
bine echipat. Se caută parteneri care sunt interesaţi în concepte de 
reciclare individualizate sau au nevoie de suport în planificarea şi 
optimizarea uzinelor de reciclare şi a proiectelor de cercetare în 
domeniu. 

Institutul are experienţă în reciclarea deşeurilor menajere, metalelor, 
resturilor electronice, metalelor neferioase, deşeurilor biodegradabile şi 
plasticului. O altă temă de cercetare este îmbăgăţirea selectivă a
componentelor înalt calorice cu amestecuri de deşeuri pentru a fi
utilizate ca conbustibil solid recuperat. 

Inovaţiile şi avantajele ofertei: 
- Cele mai recente rezultate de cercetare din cadrul proiectelor 
naţionale şi europene;
- Experienţă în implementarea rezultatelor în comun cu partenerii 
industriali;
- Laborator dotat cu echipament mobil;
- Procese de eficienţă energetică.

Domeniul curent şi posibil de aplicare: 
Managementul deşeurilor solide, prelucrarea deşeurilor mecanice, 
sortarea şi prelucrarea deşeurilor, reciclarea resturilor componentelor 
electronice, de metal şi plastic, tratarea deşeurilor uşoare.

Tipul de cooperare: 
- Dezvoltare ulterioară comună
- Adaptare la necesităţi specifice
- Engineering
- Consultanţă tehnică
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TEHNOLOGIE DE PRODUCERE A INGHETATEI CARE PERMITE FORMAREA RAPIDA SI 
INTARZIEREA TIMPULUI DE TOPIRE (REF: 12 PL 62AQ 3PBR )

O companie din Polonia a elaborat o tehnologie de producere pentru 
diverse tipuri de amestecuri de îngheţată. Avantajul ofertei este că 
acest amestec înlocuieşte laptele praf şi componentele de stabilizare 
utilizate în producerea îngheţatei ceea ce rezultă în sporirea timpului 
de topire. Tehnologia poate fi utilizată în sectorul alimentar pentru 
producerea îngheţatei. Compania este interesată în identificarea 
partenerilor industriali pentru încheierea contractelor comerciale şi de 
asitenţă tehnică. 

Compania oferă tehnologia de producţie pentru amestecurile de 
îngheţată care pot fi utilizate fie la scară industrială (îngheţată şi iaurt) 
sau îngheţată fabricată în condiţii casnice (pe bază de lapte şi pe bază 
de apă). Componenţa amestecului depinde de utilizarea sa, dar în 
principal constă dintr-o compoziţie de hidrocoloizi (substanţe de 
condensare şi gelatinare), emulgatori şi hidrocoloizi, arome şi 
coloranţi, zahăr, bază de lapte (doar pentru îngheţata pe bază de 
lapte) şi o compoziţie hidrocoloidală de amidon care permite de a 
îndeplini următoarele funcţii: 

- Formarea spumei şi stabilizarea;
- Conferirea unei consistenţe cremoase
- Crearea caracteristicilor organoleptice;
- Sporirea masei uscate;
- Stabiliizarea emulsiilor de grăsime.

Un accent special a fost pus pe elaborarea şi stabilizarea substanţelor 
emulgatoare care rămân active la temperature joase. Ca rezultatul 
timpul de topire al produselor este sporit. Ţinând cont de cercetările 
efectuate, începutul timpului de topire al îngheţatei de lapte (10% 
grăsime) este redus de la 7 la 10 minute în comparaţie cu mostra 
standard de control.

Inovaţiile şi avantajele ofertei 
Sarcina principală a a substanţelor de stabilizare şi emulgare care 
rămân active la temperaturi joase include formarea rapidă şi 
stabilizarea spumei conferind produsului o textură cremoasă şi 
prevenind formarea cristalelor mari de gheaţă la răcirea în condiţii 
casnice a produsului. 

SISTEM DE IRIGARE CU UTILIZAREA UNEI MICRO TURBINE CONDUSE DE PRESIUNEA APEI
(Ref: 08 CZ 0744 0IWE )

O companie din Cehia a adaptat principiul micro-turbinei de apă penru 
echipament de irigare (umezire). Avantajul acestui mecanism este 
simplu: construcţia şi propulsarea ecologică fără consumul de energie. 
Compania este interesată în diverse tipuri de parteneriate – fie 
producerea directă a echipamentului de irigare pe baza licenţei, fie
crearea companiei mixte, fie cooperare tehnică şi de afaceri. 

Principiul adaptat al micro-turbinei de apă pentru echipamentul de 
irigare (umezire) se bazează pe o mică turbină care este condusă de 
presiunea apei de la robinet. Tehnologia utilizează mişcarea şi rotaţia 
cauzată de sursa de apă generată de curentul de apă care pune în 
mişcare arborele tubular. 
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Principiul microturbinei care conduce echipamentul de irigare a fost 
patentat şi este gata pentru vânzarea pe piaţă. 

Atunci când micro-tubina este dotată cu arbore tubular, aceasta 
funcţionează ca un jet rotativ. Principalul avantaj al soluţiei oferite este 
utilizarea apei poluate. Diverse impurităţi care trec prin rotorul şi 
statorul micro-turbinei nu se pot îngrămădi în arborele jetului rotativ. 
Impurităţile biologice sunt sfărâmate de rotor şi mici particule de nisip 
sunt stoarse de mişcarea de prelucrare. Apa este stropită de către 
arborele tubular care funcţionează ca un jet de apă. Diametrul 
arborelului tubular de obicei este de 4 mm sau mai mare şi aceeaşi 
dimensiune este şi între rotorul şi statorul micro-turbinei. Picăturile sunt 
stropite sub diverse unghiuri în dependenţă de construcţia arborelului 
tubular. Presiunea apei necesare pentru fubcţionarea corectă a mico-
turbinei este de 2 bari. Fluxul de apă depinde de domensiunea micro-
turbinei şi diametrul tubului arborelul. Cosumul pentru irigarea de zi cu 
zi pentru micro-tubina cu diamentrul rotorului de 38 mm este de 8-14 
litri pe minut. O micro-turbină mai mică cu diametrul rotorului de 12 
mm consumă aproximativ 4-8 litri de apă pe minut.

PRELUCRAREA LA PRESIUNE ÎNALTĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE (12 GB 39n3 3OM6)

Cercetătorii din Marea Britanie ai elaborat şi optimizat o metodă de 
prelucrarea la presiune înaltă (PPÎ) a produselor alimentare. PPÎeste 
un tratament simplu şi eficient care poate face produsele alimentare 
mai sigure pentru consum şi prelungeşte termenul de valabilitate fără a 
reduce conţinutul de vitamine şi fără a altera mirosul, textura sau 
aspectul. Grupul este interesant în derularea acordurilor comerciale şi
identificarea reprezentanţilor industriei sau în colaborarea cu alte 
instituţii de cercetare, academii. 

În mod tipic, presiunile până la 600 Mega Pascal sunt aplicate pentru 
câteva minute la temperatura camerei. Aceasta este suficient pentru a 
distruge bacteriile fără a afecta componentele nutritive precum 
vitaminele. Cu toate că presiunile utilizate sunt imense, condiţiile de 
prelucare (presiunea hidrocastică) sunt astfel încît prdusele alimentare 
să-şi păstreze forma.  

Grupul de cercetare poate oferi servicii analitice asociate, care sunt 
solicitate înainte ca produsul să fie lansat pe piaţă. Acesea includ: 
evaluarea termenului de valabiltate, testare şi studii de evaluare 
senzorială. Consultanţă referitor la design-ul experimental şi 
interpretarea rezultatelor sunt oferite ca o parte obişnuită a acestor 
servicii.  

Aspecte inovaive:
Tehnologia este bine acceptată în rândurile consumatorilor, deoarece 
nu schimbă aspectul exterior al produselor, permite de a evita 
necesitatea pentru aditivi şi conservanţi chimici şi înlătură bacteriile 
pentru a prelungi termenul de valabilitate şi siguranţa produselor. 

Carne preparată şi mâncăruri gata pentru consum:
PPÎ poate distruge cu suces multe tipuri de bacterii care pot cauza 
intoxicaţii alimentare, inclusiv: Salmonella, Campylobacter, Listeria 
monocytogenes şi E. coli O157. În unele cazuri utilizarea PPÎ poate 
reduce cantitatea de sare şi alte tipri de conservanţi fără a afecta 
termenul de valabilitate al produselor. 
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Produse lactate:
PPÎ poate fi utilizată pentru a produce iaurt cu un termen de valabilitate 
mai mare, dar care totuşi conţine culturi vii şi active, băuturi probiotice, 
etc. Există, de asemenea, posibilitatea de a trata la presiune 
caşcavalul obţinut din lapte crud. 

Fructe şi legume:
Presiunea înaltă poate distruge cu uşurinţă microorganismele care de 
obicei alterează produsele obţinute din fructe precum sucurile, sosurile 
şi piureurile. Cu toate acestea, principalul avantaj al acestei tehnologii 
este că mirosul, culoarea şi conţinutul de vitamine nu sunt afectate 
serios.  

Patente/Drepturi de autor: know-how secret
Cooperare solicitată: consultanţă tehnică, control al calităţii, 
dezvoltare ulteioră comună a proiectului, testarea noilor aplicaţii, 
adaptare la necesităţi specifice 

Tipul partenerului: întreprinderi ale industriei sau instituţii de 
cercetare.

Sarcinile care vor fi îndeplinite de potenţialul partener: introducerea 
PPÎ cu asstenţă tehnică sau utilizarea facilităţii PPÎ pentru dezvoltare 
sau producere 

SISTEM INFORMAŢIONAL GEOGRAFIC – DEZVOLTAREA PROGRAMELOR SOFTWARE ÎN 
DOMENIUL SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ŞI BAZELOR DE DATE (12 CZ 0754 3OC5)

Companie din Cehia elaborează sisteme informaţionale şi baze de 
date şi oferă servicii complete în domeniul informaţiei şi tehnologiilor 
geografice. Compania realizeză proiecte complexe, efectuează 
evaluări ale proiectelor, oferă date şi programe informaţionale, oferă 
servicii la cheie şi pe termen lung şi suport consultativ. Compania este 
în căutarea partenerilor pentru elaborarea şi testarea unui nou 
software informaţional.

Compania este în căutrea partenerilor din ţări străine pentru cooperare 
în elaborarea şi testarea sistemelor informaţionale. Compania 
elaborează aplicaţii, produse (inclusiv producerea de date) şi servicii 
software pentru ssteme informaţionale geografice şi de alt tip în baza 
ESRI, ERDAS şi altor tehnologii.  

Specificaţii tehnice / cerinţe tehnice specifice:
Compania este specializată în domeniul sistemelor informaţionale şi ar 
dori să stabilească cooperări cu companii care sunt interesate în 
cercetări în domeniul SI.

Cooperarea solicitată: proces absolut nou, consultanţă tehnică, 
dezvoltare ulterioară comună, testarea noilor aplicaţii: 
- Tipul partenerului: ÎMM sau instituţie de cercetare interesată în SI 

Sarcinile care vor fi îndeplinite de partener: cercetare-dezvoltare 
pentru sistemele informaţionale şi testarea noilor aplicaţii 



14

MORTARURI COMPATIBILE PENTRU CONSERVAREA TEZAURULUI ARHITECTURAL ŞI 
ARHEOLOGIC (10 IT 55X7 3H3V)

Un institut de cercetare din Italia a elaborat noi tipuri de mortar 
utilizând calcar hidraulic natural şi materiale de tip hidraulic precum 
metacaolinul şi argila. Aceste tipuri de mortar sunt durabile, uşor de 
aplicat şi îndepărtat. Utlizarea mortarului din calcaluri hidraulice pentru 
conservarea tezaurului cultural are un conţinut redus de săruri solubile 
şi caracteristici mecanice similare mortarului original.  

Mortarurile naturale hidraulice sunt obţinute prin calcinarea calcarurilor 
de marnă, iar acestea obţin proprietăţi hidraulice bune datorită 
prezenţei mineralelor de argilă în materia primă. Mortarurile 
metacaolinice sunt obţinute cu introducerea caolinei pre-arse în piatra 
de var, astfel ca reacţia dintre caolină şi piatra de var să ducă la 
apariţia proprietăţilor hidraulice speciale în acest mortar. Principalul 
aspect tehnologic este de arde caolina la temperatura corectă pentru a 
obţine un produs foarte reactiv.

Aspecte inovative:
Aceste tipuri de mortar pot fi utilizate în câteva contexte culturale 
deoarece utilizarea produselor naturale le face compatibile cu vechile 
materiale de construcţie. Utilizarea mortarurilor naturale hidraulice 
permite de a evita utilizarea mortarurilor de ciment care sunt foarte 
periculoase datorită conţinutului lor înalt de săruri solubile şi a 
incompatibiităţii lor chimice şi fizice cu materialele originale. 

Cooperare solicitată: dezvoltare ulterioară comună, testarea noilor 
aplicaţii, adaptare la cerinţe specifice 
Tipul partenerului: companii de restaurare 
Domeniul specific de activitate al partenerului: cercetare 

PROGRAM SOFTWARE PENTRU ACHIZIŢIA DE DATE ŞI ANALIZĂ PENTRU SECTORUL DE 
INGINERIE ŞI ENERGETIC (11 ES 26E5 3NBS)

Companie din Spania este interesată în cooperare tehnică pentru 
soluţii software intensive utilizate în sectorul energetic. Compania 
solicită cunoştinţe adiţionale în achiziţia de date şi analiza proiectelor 
inginereşti. Sunt căutaţi parteneri pentru a accesa proiecte valoroase 
şi mari în domeniul energiei regenerabile.  În special sunt necesari
parteneri pentru a realiza contracte de cooperare tehnică de accesare 
a proiectelor inginereşti în domeniul: 

- Achiziţiei de date şi analizei şi exploatării datelor;
- Software şi post-procesare;
- Baze de date şi instrumente pentru configurarea panourilor 

electronice, simularea şi modelarea programării vizuale, 
întreţinere şi tele-asistenţă;

- Aplicate în domeniul energiei regenerabile.

Compania este interesată în experienţă în următoarele domenii: 
- Dezvoltarea facilităţii pentru analiza şi achiziţia datelor (inclusiv 

exploatarea datelor)
- Dezvoltarea facilităţilor de control la distanţă
- Dezvoltarea controlurilor numerice computerizate 
- Sisteme integrate de control a maşinilor
- Aplicaţii de întreţinere şi tele-asistenţă

Cooperarea solicitată: inginerie, consultanţă tehnică, dezvoltare 
ulterioară comună
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Tipul partenerului: companie tehnologic cu experienţă în sectorul 
energetic, în special susrsele regenerabile de energie 

SISTEM DE VENTILARE ACTIVĂ PENTRU AMELIORAREA CALITĂŢII CLĂDIRILOR (12 LU 70DB 
3O4Q)

Companie din Luxembourg este interesată de tehnologii noi şi 
inovatoare în domeniul ventilării pentru sectorul construcţiilor. Ca parte 
a unui proiect de construcţie a clădirilor, este disponibilă o zonă 
experimentală pentru a implementa o nouă tehnologie care ar permite 
ameliorarea aerului care intră şi iese din clădire. Compania este în 
căutarea unui partener care ar fi gata să ofere o soluţie la cheie. 

Clădirile evoluează constant ca rezultat al schimbărlor mediului 
ambiant, a personaelor ce stau în ele, materialelor şi activităţilor ce au 
loc în interior. Aerul din exterior este caracterizat prin mediul ambiant 
şi poluare. Calitatea aerului din interior poate fi afectată de gaze 
(inclusiv monoxid de carbon, radon, componenţi organici volatili), 
particule, comtaminanţi microbieni (mucegai, bacterii), etc. Controlul 
sursei, filtrarea şi utilizarea ventilării sunt principalele metode de 
ameliorare a calităţii aerului din interiorul majorităţii clădirilor. În cadrul 
unui proiect de construcţie a unei noi clădiri, o companie din 
Luxembourg, specializată în realizarea proiectelor inovaţionale în 
construcţii, caută noi tehnologii pentru a îmbunătăţi calitatea aerului 
din clădire. O zonă specială de pasaj între două clădiri va servi ca 
zonă experimentală pentru a testa şi expune în condiţii reale 
tehnologiile propuse. Dimensiunile acestei zone de testare sunt 
următoarele: h = 10 m (nivel de parter şi 2 nivele), L = 20 m, w = 15 m. 
Obiectivul este de a testa un nou sistem care ar fi în stare să 
efectueze purificarea aerului care vine atât din exterior, cât şi din 
interior şi să reducă semnificativ contaminanţii (radon, mucegaiuri şi 
alţi alergeni, monoxidul de carbon, compuşii organici volatili, dioxidul 
de carbon, ozonul, fibrele de azbest, legionella alte bacterii). 

Specificaţii tehnice / cerinţe tehnice specifice: 
Echipamentul propus trebuie să-şi demonstreze eficienţa în termeni de 
reducere a poluării. De asemenea trebuie să ofere funcţia de bază de 
ventilare cu circulaţie dublă. 

Cooperarea solicitată: consultanţă tehnică
Partenerul trebuie să proiecteze şi să ofere un sistem complet de 
ventilare şi să acorde asistenţă companiei la etapa de instalare şi cea 
de operare. 
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INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE SURSE REGENERABILE DIN BIOMASĂ  (11 SE 672F 
3MWR)

Companie suedeză din sectorul energiei bio a elaborat un nou sistem 
de ardere. Ei proiectează, produc şi livrează instalaţia completă cu bio-
combustibil .

Compania este interesată în identificara unor parteneri cu licenţă şi
experienţă în proiecte de inginerie şi construcţie în domneiul energetic. 
Potenţialii parteneri ar trebui să-i ajute să livreze sistemele de ardere 
pe pieţele locale. 

Emisiile reduse de Cobalt şi Azot sunt câteva din avantajele pentru 
mediul ambiant care vor fi obţinute. 

Compania suedeză construieşte instalaţii cu capacitatea de 0.5 16 MW 
pentru livrarea: 

- Apei fierbinţi pentru centralele urbane de termoficare 
- Aburului pentru industria prelucrătoare
- Aerului cald pentru scopuri de uscare

Compania suedeză are elaborat propriul său sistem de ardere adaptat 
la combustibilii solizi de bio-masă cu valori excelente de ardere şi 
eficienţă înaltă.
  
Dezvoltarea sistemelor este un proces continuu, iar în prezent 
compania este un lider în domeniul dezvoltării sistemelor pentru 
arderea combustibililor din sectorul agricol.  . 

Clienţii pot fi găsiţi în următoarele sectoare: 
- Sectroul public
- Companii publice din sectorul energetic/de termoficare 
- Sectorul privat 
- Companii energetice 
- Industria lemnului
- Industria prelucrătoare.

Compania suedeză este în căutarea companiilor de inginerie cu 
experienţă în proiecte de construcţie şi proiectare mecanică şi electrică
în sectorul energetic. 

Partenerul potenţial trebuie să poată executa proiecte la cheie cu 
contracte pentru clienţi. Echipamentul cheie şi experienţa companiei 
suedeze vor fi incluse în pachet.

Patente/Drepturi: Know-how secret
Cooperare solicitată: acord de licenţă, asamblare, inginerie, control 
al calităţii, întreţinere, adaptare la necesităţi specifice, resurse 
financiare.
Tipul partenerului solicitat: companie industrială din sectorul 
energetice şi energiei regenerabile 
Domeniul specific de activitate al partenerului: companie cu 
organizarea vânzărilor şi producerii în sectorul energetic. 

Sarcinile partenerului: ca partener licenţiat, compania va reprezenta 
întreprinderea suedeză pe piaţa locală în domeniul vânzărilor, 
proiectării şi producerii. 
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Evenimente ale Reţelei Enterprise Europe Network 
În fiecare lună, partenerii reţelei Enterprise Europe Network 
organizează o multitudine de evenimente cu cele mai diverse 
tematici, destinate întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Evenimentele organizate fie sunt dedicate întreprinderilor dintr-un 
anumit sector, fie au un caracter general. 

În continuare vă prezentăm calendarul evenimentelor din 
perioada următoare cu descrierea câtorva evenimente ce vor fi 
organizate în perioada apropiată de către partenerii reţelei. 

În cazul în care vă interesează o anumită tematică sau doriţi să 
găsiţi un partener de afaceri dintr-un anumit domeniu de 
activitate, Vă putem acorda asistenţă în identificarea celui mai 
potrivit eveniment de brokeraj, expoziţie, vizită de studiu, 
seminar, care se va potrivi necesităţilor dumneavoastră.   

Energie din Deşeuri
(Szekesfehervar, Ungaria)

20/09/2012  

Lumea ambalajelor
(Istanbul (Turcia) 

21/09/2012

Eveniment de brokeraj - tehnologii avansate în domeniul construcţiilor
Bielsko - Biala (Polonia)

21/09/2012 

SIMO NETWORK 2012 – Eveniment de Brokeraj tehnologic pentru servicii 
şi Soluţii TIC 
Madrid (Spania)

25/09/2012 

Cel de-al 7-lea Târg  de Afaceri şi Cooperare Tehnologică UE-China 
Chengdu (China)

25/09/2012 

AutomotiveDay 2012 
Trémery (Franţa)

26/09/2012

Eveniment de Brokeraj – Tehnologii pentru turnarea metalului
Kielce (Polonia)

26/09/2012

Eveniment de Brokeraj EnergoExpo
Debrecen (Ungaria)

26/09/2012

Eveniment de Brokeraj pentru ÎMM-uri din domeniul tehnologiilor şi 
afacerilor TIC 
Kufstein (Austria)

27/09/2012

Cel de-al 8-lea eveniment de brokeraj în domeniul micro şi 
nanotehnologiilor
BESANCON (Franţa)

27/09/2012

ITN 2012 – Infrastructură şi Tehnologii pentru Oraşul Inteligent
TORINO (Italia)

27/09/2012

NEXT 2012 – Atelier de lucru şi Întrevederi Tehnologice în domeniul 
nutriţiei alimentare
Trieste (Italia)

28/09/2012

Eurogamer Expo Matchmaking 2012
London (United Kingdom)

28/09/2012

Eveniment Internaţional de Cooperare “EastLink: Business-Science 
Cooperation”e

Klaipeda (Lituania)
„EastLink: - calea spre economia cunoaşterii“
Centrul Enterprise Europe Network găzduit de Camera de Comerţ, Industrie şi 
Meşteşugărit din Klaipeda vă invită să participaşi la evenimentul internaţional
de cooperare “EastLink: Business-Science Cooperation” care va avea loc pe 
1-2 octombrie 2012 în or. Klaipeda, Lituania.

02/10/2012
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Acest eveniment de cooperare este o oportunitate excelentă pentru a stabili 
noi contacte cu potenţiali parteneri şi de a vă angaja în  afaceri, proiecte, 
dezvoltarea produselor sau serviciilor în cadrul unei economii bazate pe 
cunoaştere ce ţine de utilizarea tehnologiilor cunoaşterii în producţie şi 
management.  

Sectoarele prioritare sunt: transortul şi logistica, industria maritimă, energia 
verde şi regenerabilă, producţie şi servicii. 

Termenul limită pentru transmiterea profilurilor este 17 septembrie.
Preselecţia întrevederilor: 19-24 septembrie
Orarul întrevederilor: 28 septembrie
Întrevederi bilaterale: 2 octombrie

Înregistrarea online şi toată informaţia actualizată regulat este publicată pe 
www.east-link.eu.

BioNorth 2012
Gateshead (Marea Britanie)

03/10/2012

Conferinţă şi Expoziţie a Vehiculelor Electrice – 10-ea ediţie, eveniment de 
brokeraj
Bucureşti (România)

04/10/2012

Eveniment Internaţional de Cooperare la Târgul Alimentar POLAGRA  
Poznan (Polonia)

Oficiul Enterprise Europe Network găzduit de Agenţia Poloneză pentru 
Dezvoltarea Întreprinderilor are plăcerea de a Vă invita să participaţi la 
evenimentul internaţional de cooperare în Cadrul Târgului Internaţional 
POLAGRA FOOD, care va avea loc pe 9 octombrie 2012 în Poznan, Polonia

Evenimentul de cooperare se adresează ÎMM-urilor şi altor entităţi din 
sectorul alimentar interesate în dezvoltarea şi iniţierea cooperării 
transfrontaliere. Din aceste considerente toţi participanţii vor avea 
oportunitatea să întâlnească parteneri ce oferă produse şi servicii în cadrul 
unui sector cu accent special pe următoarele ramuri:

- Produse alimentare şi băuturi;
- Catering;
- Ambalare;
- Logistică.

Avantaje:  
- Aproxomativ 150 companii poloneze şi din străinătate vor participa la
eveniment
- Evenimentul internaţional de cooperare se va desfăşura paralel cu Târgul 
POLAGRA FOOD în Poznan şi va fi divizat tematic în trei domenii:
1) Expoziţia de produse alimentare şi băuturi;
2) Expoziţia de băuturi alcoolice şi vinuri;
3) Expoziţia de echipament de depozitare şi franşiză
- Târgul POLAGRA FOOD este unul din cele mai mari târguri pentru sectorul 
alimentar din Europa Centrală şi de Est (circa 300 expozanţi din Polonia şi 
alte ţări, 45000 de vizitatori profesionali în 2011).
Participarea la evenimentul de cooperare este gratuită şi include: 

- Inserarea în catalog ;
- Orar personalizat de întâlniri;
- Prânz şi pauze de cafea;
- Pachet informaţional asigurat în ziua întrevederilor;
- Asistenţă de afaceri a partenerilor Enterprise Europe Network înainte, 

pe parcursul şi după eveniment

09/10/2012
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Taxa de intrare pentru Târgul POLAGRA FOOD (tichet online cu o singură 
intrare – 5 EURO).

Conferinţa şi Evenimentul de Brokeraj ale Mării Nordice în domeniul 
energiei eoliene 
Hull (Marea Britanie)

09/10/2012

Ziua Transferului Tehnologic în domeniul Energiei Regenerabile: Seoul 
2012
Seoul (Republica Korea)
EEN Korea va organiza un eveniniment internaţional de brokeraj tehnologic 
“Ziua Transferului Tehnologic în domeniul Energiei Regenerabile: Seoul 
2012” în perioada 9-12 octombrie 2012, concomintent cu evenimentul 
„Energia Regenerabilă Korea 2012”, găzduit de Coraporaţia Koreană de 
Management Energetic.

“Energia Regenerabil Korea 2012” prezintă secţiunea completă a resurselor 
energetice şi a industriei conexe (energia solară, energia din bio-masă, energia 
eoliană, energia deşeurilor, etc.)

Evenimentul de brokeraj are scopul de a oferi un punct de întâlnire a cererilor 
şi ofertelor tehnologice dintre Europa şi Korea, precum şi oportunităţi de a 
identifica tendinţele curente şi viitoare în domeniul tehnologiei energetice. 
Sub auspiciile partenerilor EEN-Korea (DeltaTech Korea Ltd.), participanţii 
europeni vor beneficia de: 
- localizarea partenerilor tehnologici printre companii, instituţii de cercetare şi 
universităţi din Korea;
- întrevedere de afaceri (individuale, prin conferinţe video);
- promovarea profilurilor tehnologice de către consultanţii locali licenţiaţi.

09/10/2012

Eveniment de cooperare de afaceri în domeniul nanotehnologiilor
Jyväskylä (Finlanda)

10/10/2012

IZB – Cooperare de Aufari în domeniul automobilistic 2012
Wolfsburg (Germania)
Târgul Furnizorului Internaţional (IZB) este cel mai renumit târg din Europa 
pentru industria automobilistică. Aceesta este de asemenea, un loc de întâlnire 
excepţional unde ultimele tendinţe şi inovaţii ale industriei sunt prognozate.  
IZB a devenit un loc cunoscut de întreaga industrie automobilistică. IZB va 
avea loc în perioada 10-12 octombrie  pentru a 7-ea oară în Wolfsburg, sediul 
Volkswagen Group, cel mai mare producător european de automobile. Ţările 
partener pentru IZB 2012 sunt Argentina şi Brazilia.

Un număr mare de furnizori naţionali şi internaţionali cu renume se vor întâlni 
la expoziţie, profitând de platform unică de afaceri şi comunicare pentru a 
stabili importante legături de afaceri cu înalţi reprezentanţi ai Volkswagen 
Group. 

Evenimentul de brokeraj în cadrul IZB 2012 permite expozanţilor şi 
vizitatorilor să găsească parteneri pentru cooperare tehnologică şi de afaceri,, 
adică dezvoltarea de produse, cercetare şi dezvoltare, crearea companiilor 
mixte, acorduri de producere, marketing şi/sau licenţă. 

10/10/2012

EUROCONTACT Export-Import Ungaria
Gyor (Ungaria)
Enterprise Europe Network Gyor planifică un eveniment de brokeraj pentru 
companiile din Rusia şi alte alte ţări din Europa de Est şi organizaţiile din 
Ungaria care sunt interesate în stabilirea noilor contacte de afaceri pe pieţele 
din est. 

Companiile străine vor fi primordial active în activităţi de cercetare-
dezvoltare pentru echipamente electrice şi medicale, telecomunicaţii, 

11/10/2012
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producerea echipamentelor şi utilajului diagnostic. 

Principalele teme ale conferinţei:
- Introducere în situaţia economic şi performanţele regiunii Gyor-

Moson-Sopron;
- Prezentarea situaţiei actuale a pieţei investiţiilor (prezentată de

Agenţia Ungară de Ivestiţii şi Comerţ);
- Introducere în pieţele Europei de Est, prezentări referitor la situaţia 

pieţelor din Rusia şi CSI;
- Întrevederi bilaterale de afaceri în cadrul unui eveniment de cooperare 

pentru a ajuta participanţii să stabilească colaborări internaţionale. 

BUSINESS RENDEZ-VOUS OSTRAVA 2012
Ostrava (Republica Cehă)

Întrevederile bilaterale a companiilor „BUSINESS RENDEZ-VOUS 
OSTRAVA 2012“ vor avea loc vineri, 12 octombrie 2012 în Ostrava, 
Republica Cehă.

Nu există o taxă de participare pentru întreprizători, centre tehnologice, 
universităţi. Evenimentul este deschis tuturor sectoarelor. În anii precedenţi 
aceste întrevederi bilaterale au avut succes, la ele participând peste 200 
companii. 

Sectoarele de bază:
- Industrie 
- Tehnologii informaţionale
- Energie
- Ştinţe biologice
- Mediu ambiant
- Agricultură şi resurse/produse  marine
- Măsurări şi standarde.

12/10/2012

TURKCHEM Matchmaking 2012
Istanbul (Turcia)

12/10/2012

Eveniment Match4Industry 
Kocaeli (Turcia)

15/10/2012

MedicoMatch  
Ankara (Turcia)

18/10/2012

Eveniment de brokeraj la Forumul Naţional de Inovaţii din România , 
Bucureşti (România)
Evenimentul reprezintă principalul loc de discuţii, analiză a sinergiilor, 
strategiilor, ideilor în domeniul inovaţiilor, transferului tehnologic, formarea 
întreprimzătorilor, cercetare. 

Evenimentul va avea loc la Romexpo, în sala de conferinţe şi este co-
organizat de către: 

- ARoTT – Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovaţii
- ANCS – Autoritatea Română pentru Cercetare Ştiinţifică
- TAKE IT-UP – pilonul de promovare al Europe INNOVA.

Evenimentul de brokeraj (18-19 octombrie) este mediul ideal pentru: 
1. Întreprinderile care oferă sau utilizează tehnologii inovatoare şi de 

afaceri;
2. Savanţi şi instuţii de cercetare ce oferă rezultate de cercetare orientate 

spre aplicare;
3. Savanţi şi întreprinzători din proiecte comune de cercetare în cadrul 

FP7.

18/10/2012
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Participanţii vor avea ocazia să cunoască parteneri selectaţi în timpul 
discuţiilor individuale cu scopul de a crea viitoare cooperări. 

Pe parcursul forumului liderii din industrie, autorităţile locale, oamenii de 
ştiinţă vor fi încurajaţi să-şi împărtăşească aşteptările, să facă schimb de 
cunoştinţe pentru a înţelege caracteristicile specifice ale sistemelor de inovare 
şi a descoperi cele mai bune practici şi inovaţii pentru a fi valorificate.

Domeniile specifice:
�  Industrie 
� Tehnologtii informaţionale 
�  Energie
�  Mediu ambiant
�  Măsurări şi standarde

SIAL Match 2012
Paris (Franţa)

22/10/2012

Conferinţa Anuală ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Pafos (Cipru)

22/10/2012

Eveniment privind la potenţialul cartofului
Arnhem (Papendal) (Olanda)

24/10/2012

Eveniment de brokeraj FoodMatch cu ocazia Food Valley Expo
Arnhem (Papendal) (Olanda)

25/10/2012

50 Billion connected devices by 2020 – 50 miliardede aparate conectate 
până în 2020
Guildford (Marea Britanie)

25/10/2012

b2b@SASOfair
Split (Croaţia)

26/10/2012

Eveniment de Cooperare ECOBUSINESS 2012
RIMINI (Italia)

Noiembrie 2012
08/11/2012

Eveniment de brokeraj G-Star 2012
Busan (Republica Korea)

08/11/2012

A 4-a ediţie a Evenimentului de Brokeraj de Mobilitate Urbană şi 
Inteligentă – Modilis 2012
Mulhouse (Franţa)

13/11/2012

EuroTier Matchmaking 2012
Hanover (Germania)

14/11/2012

CZECHBUS 2012
Praga (Cehia)

15/11/2012

Eveniment de Brokeraj în domeniul Sănătăţii MEDICA 2012
Düsseldorf (Germania)

15/11/2012

Eveniment tehnologic şi de brokeraj în cadrul RENEXPO Europa de Sud-
Est 2012
Bucureşti (România)
Expoziţia Internaţională RENEXPO® Europa de Sud-Est 2012 şi Conferinţa 
pentru Energie Regenerabilă şi Construcţii Eficiente din Punct de Vedere 
Energetic vor avea loc în perioada 21-23 noiembrie 2012 în Halul Palatului 
Centrului Cultural din Bucureşti şi va reuni pentru a treia oară multiplicatorii
şi actorii din zona Europei de Sud-Est la un eveniment centralizat. 

După o ediţie de succes din anul trecut cu 60 expozanţi (46 internaţionali), 
465 participanţi la conferinţă şi 1530 vizitatori (8% internaţionali) şi mai 
mulţi expozanţi sunt aşteptaţi anul acesta, inclusiv producători, proiectanţi, 
furnizori de energie, experţi din domeniul cercetării şi dezvoltării, asociaţii, 
mass-media şi autorităţi care vor preznta vizitatorilor întregul spectru al 
energiei regenerabile şi eficienţei energetice. 

21/11/2012

Eco-Match 2012 la târgurile POLEKO
Poznan (Polonia)

21/11/2012
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Întrevederi de Afaceri internaţionale CONTACT "denkmal"
Leipzig (Germania) 

23/11/2012

Eveniment de brokeraj Pollutec Lyon 2012 "GREEN DAYS"
LYON (Franţa) 

26/11/2012

VINITECH SIFEL
Bordeaux (Franţa)

27/11/2012

Eveniment de brokeraj SYRREN 2012 - Super Yachts Refit & REpair 
Marseilles (France)

27/11/2012

„Misiune pentru creştere” – eveniment de brokeraj la „CAT 2012”, 
Conferinţă de Afaceri şi Tehnologică în Tunisia ("Carrefour d'Affaires et 
de Technologies 2012")
Tunis (Tunisia)

28/11/2012

Tech Industry 2012
Riga (Latvia)

29/11/2012

Eveniment de Brokeraj în domenoul tehnologiilor apei
Bursa (Turcia)

Decembrie 2012
06-09/12/2012

Oportunităţi de piaţă în domeniul biopesticidelor
Londra (Marea Britanie)

Aprilie 2013
11/04/2013

Eveniment de Brokeraj EEN  "GR Business Days"
LuxemCbourg (Luxembourg)

Iunie 2013
12/06/2013
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Comisia Europeană şi persoanele ce acţionează din numele Comisiei Europene nu sunt responsabbile pentru 
informaţia conţinute în această broşură. Viziunile din această publicaţie suint cele ale autorului şi nu reflectă în 
mod necesar politicile Comisiei Euopene. 

Doriţi să cuceriţi noi pieţe?

Intenţionaţi să implementaţi noi tehnologii? 

Sunteţi interesat de fondurile şi proiectele UE?

Centrul „Enterprise Europe Network” din Republica Moldova vă oferă următoarele oportunităţi:
 identificarea partenerilor de afaceri şi a unor strategii eficiente de internaţionalizare;
 transfer de tehnologii şi know-how;
 acces la fonduri europene;
 programe de finanţare a proiectelor de cercetare şi inovare;
 informaţii şi consultanţă privind reglementările şi standardele UE;
 informaţii privind drepturile proprietăţii intelectuale, etc.

Camera de Comerţ şi Industrie  a Republicii Moldova:
MD-2004, Chişinău, 
str. Ştefan cel Mare, 151
Coordonator: Ludmila Rotaru  
tel: + 373 22 / 22 13 91 / 23 87 70
e-mail: eic@chamber.md, foreign@chamber.md
web: www.chamber.md

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
MD-2028, Chişinău,str. Mioriţa 5, et.4 
Coordonator: Nicolae Sapianic
tel: +373 22 / 88 25 68
e-mail: nicolae.sapianic@aitt.md
web: www.aitt.md

Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
MD-2004, Chişinău str. Serghei Lazo, 48
Coordonator: Dorina Ciobanu 
tel: + 373 22 / 22 53 84
e-mail: d.ciobanu@odimm.md  
web: www.odimm.md


