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BUD-GRYF & HOME - eveniment de matchmaking  

dedicat sectoarelor construcții, energie și decor interior 

- ediție virtuală - 

23 octombrie 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația pentru Dezvoltare Economică din Pomerania de Vest din Polonia, în colaborare cu alți 

parteneri ai Rețelei Enterprise Europe Network, organizează, în data de 23 octombrie 2020, în mediul virtual 

evenimentul de matchmaking „BUD-GRYF & HOME”, dedicat companiilor care activează în următoarele 

domenii: construcții, energie și decor interior. 

Obiectivele evenimentului de matchmaking sunt intermedierea întâlnirilor de afaceri, descoperirea de 

noi tehnologii, întâlniri între furnizori și cumpărători, inițierea contactelor transfrontaliere și promovarea 

propriei afaceri, stabilirea relațiilor cu agențiile de locuri de muncă pentru a găsi lucrători calificați.  

Participarea la eveniment este gratuită, iar termenul limită pentru înregistrare este 18 octombrie 

2020. Pentru mai multe detalii și prestabilirea întâlnirilor bilaterale, accesați următorul link: 

https://budgryf2020.b2match.io/. 

 

 

 

 

 

 

 

https://budgryf2020.b2match.io/
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Misiune economică virtuală dedicată sectorului TIC  

26 – 30 octombrie 2020 

 

 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de co-organizator, alături de 

Federația de Afaceri din La Rioja (FER) și Grupul de Afaceri Inovatoare din La Rioja (AERTIC), Spania 

vă invită să participați la misiunea economică dedicată companiilor care activează în sectorul TIC, care va 

avea loc, în mediul virtual, în perioada 26-30 octombrie 2020.  
Evenimentul își propune să reunească furnizori de produse și servicii TIC inovatoare și competitive din următoarele 

domenii: 
 HORECA și AGRO-ALIMENTAR: pe lângă puternica industrie vitivinicolă și agroalimentară din La Rioja, 

există o rețea competitivă de companii din sectorul TIC cu o ofertă vastă și specializată de produse și servicii 

avansate în domenii precum: agricultură inteligentă, eficiență energetică, producție și controlul procesării, 

analiza lanțului de aprovizionare. 

 EDUCAȚIE: La Rioja este leagănul spaniol pentru industria TIC; multe companii, produse și servicii TIC au 

luat naștere și s-au dezvoltat aici, consolidând creșterea economică și culturală a „istoriei Castellano”. 

 ORAȘE INTELIGENTE: Logroño, capitala provinciei La Rioja, este o referință în conceptul de „Smart City” 

pentru orașele mijlocii din Spania. Orașul Logroño conduce Rețeaua spaniolă de orașe inteligente (RECI) și 

colaborează cu Rețeaua orașelor de știință și inovare (Red Innpulso) pentru dezvoltarea de inițiative și proiecte 

de inovație urbană și orașele inteligente. 

 INDUSTRIA 4.0.: Industria TIC are o mare relevanță pentru economia din La Rioja și dezvoltarea sa excelentă 

permite digitalizarea companiilor din diferite sectoare pentru a le face mai eficiente, sigure și productive prin 

soluții în IoT, Cloud Computing, Data Analytics, Securitate cibernetică etc. 

 E-SĂNĂTATE: La Rioja promovează dezvoltarea unei culturi de inovare continuă în sănătate pentru a 

îmbunătăți gestionarea pacienților, eficiența diagnosticelor sau simplificarea procesării datelor utilizatorilor. 
 

Participarea este gratuită. 

Termen limită pentru înregistrare: 20 octombrie 2020 
Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link: https://rioja-ict-virtual-trade-

mission.b2match.io/. 

 

 

 

https://rioja-ict-virtual-trade-mission.b2match.io/
https://rioja-ict-virtual-trade-mission.b2match.io/
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Textile Fashion Tech  

Eveniment de brokeraj, ediție virtuală 

2-6 noiembrie 2020 

 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, alături de parteneri ai Enterprise 

Europe Network din Ucraina vă invită să participați la evenimentul virtual de brokeraj Textile Fashion 

Tech, care va avea loc în perioada 2-6 noiembrie 2020.  

Evenimentul oferă producătorilor, comercianților, furnizorilor de servicii, designerilor sau 

investitorilor din industria modei și din sectorul textile oportunitatea de a crea sinergii de afaceri, fie pentru a 

produce sau distribui, fie pentru a dezvolta împreună proiecte comune.  

Textile Fashion Tech se va desfășura pe parcursul a cinci zile sub formă de întâlniri bilaterale 

prestabilite, prin intermediul cărora participanții pot găsi contactele potrivite pentru dezvoltarea afacerilor lor.  

Participarea la eveniment este gratuită, iar termenul limită pentru înregistrare este 2 noiembrie 

2020.  

Pentru detalii suplimentare și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link: 

https://matchmaking-event-food-industry-and.b2match.io/.  

 

 

https://matchmaking-event-food-industry-and.b2match.io/
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DRONETECH 2020, eveniment virtual de matchmaking dedicat domeniului 

tehnologiei dronelor 

6 – 7 noiembrie 2020 

 

 
 
 

           Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de co-organizator, alături de 

Agenția pentru Dezvoltare Regională din Torun, Polonia, vă invită să luați parte la evenimentul online de 

matchmaking DRONETECH 2020, desfășurat sub egida Enterprise Europe Network, în perioada  6 – 7 

noiembrie 2020. 

          Acesta se adresează tuturor celor interesați de domeniul tehnologiei dronelor, avioanelor și vehiculelor 

terestre fără pilot, fiind dedicat grupurilor-țintă, precum: companii, unități administrative, departamente de 

pompieri și poliție, unități de administrare forestieră sau feroviară. Alte domenii vizate sunt: agricultură, 

construcții, arhitectură, fotografie, exploatarea petrolului și gazelor, sport sau industria turismului.  

          Evenimentul de matchmaking va permite companiilor internaționale schimbul de cunoștințe, experiență, 

idei noi de proiecte și identificarea de parteneri. 

 

          Participarea este gratuită, iar termenul limită pentru înregistrare este 30 octombrie 2020. 

          Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link: https://dronetech-

2020.b2match.io/. 

 

 

 

 

 

 

 

https://dronetech-2020.b2match.io/
https://dronetech-2020.b2match.io/
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Construction-2020 

Eveniment virtual de brokeraj  

18 - 19 noiembrie 2020 

 

 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de co-organizator, vă invită 

să participați la evenimentul de brokeraj online “Construction-2020”, care va fi organizat în perioada 

18-19 noiembrie 2020 împreună cu parteneri Enterprise Europe Network din Bulgaria, Ungaria, 

România, Serbia și Turcia.  

Acest eveniment va oferi companiilor mari, IMM-urilor, instituțiilor publice, asociațiilor, clusterelor, 

investitorilor o oportunitate unică de a stabili parteneriate de afaceri și tehnologie prin reuniuni prestabilite 1-

1. Sunt vizate materialele de construcție și mașinile de construcție. 

Întâlnirile bilaterale, de 20 de minute, sunt programate în funcție de disponibilitatea, interesele și 

obiectivele fiecărui participant. Pentru a le permite participanților să găsească partenerii potriviți, fiecare 

trebuie să aleagă cel puțin un articol din ”Marketplace Opportunities”. 

Participarea la eveniment este gratuită, iar termenul limită pentru înregistrare este 17 noiembrie 

2020. Pentru mai multe informații și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link: 

https://construction-2020.b2match.io/. 

 

 

 

 

 

https://construction-2020.b2match.io/
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Eveniment de brokeraj în cadrul Smart Manufacturing Matchmaking 2020 

- ediție virtuală - 

18-20 noiembrie 2020 

 

 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, alături de SPIN - Innovation Business 

Support, partener în regiunile Basilicata și Calabria din Italia al Rețelei Enterprise Europe Network (EEN), 

vă invită să luați parte la evenimentul online de brokeraj organizat în cadrul Smart Manufacturing 

Matchmaking 2020, în perioada 18-20 noiembrie 2020. 

 

Evenimentul își propune să reunească în mediul virtual manageri de companii, cercetători și organisme 

publice care lucrează în domeniul “smart manufacturing” și al industriei 4.0. De asemenea, este o 

oportunitate importantă pentru participanți de a fi la curent cu cele mai noi și avansate tehnologii, cu nevoile 

de inovare ale instituțiilor și orașelor, cu noile aplicații ale IMM-urilor și cu provocările tehnice cu care se 

confruntă marile companii. 

 

Industria 4.0 revoluționează și revitalizează toate operațiunile industriale. Companiile se confruntă cu 

noi provocări, dar, în același timp, profită de oportunitățile oferite de a patra revoluție industrială. 

 

Principalele teme ale evenimentului de brokeraj:  

 Digital Twin; 

 internetul industrial al lucrurilor (Industrial Internet of Things – IIoT); 

 aplicații ale realității virtuale/ augmentate/ mixte în industrie; 

 analiză Big Data; 

 sisteme cibernetice; 

 simulare; 

 robotică autonomă; 

 inteligență artificială și învățare automată pentru aplicații industriale; 

 fabricarea aditivilor; 

 securitate cibernetică și Cloud; 

 interfețe om-mașină; 
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 cooperare om-mașină; 

 întreținere predictivă; 

 integrare de sistem; 

 producție autonomă. 

 

Participarea este gratuită. Termen limită pentru înregistrare: 19 noiembrie 2020.  

 

Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link: 
https://smm2020.b2match.io/.

https://smm2020.b2match.io/
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Oportunități de internaționalizare a afacerilor 

Parteneriate în cadrul Rețelei Enterprise Europe Network 

 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia, în calitate de partener al Rețelei Enterprise 

Europe Network (EEN), prezentă în peste 60 de țări, 

urmărește sprijinirea IMM-urilor de la nivelul 

regiunii Sud-Vest Oltenia, în vederea exploatării 

oportunităților internaționale de dezvoltare a 

afacerilor.  

Misiunea partenerilor EEN este de a ajuta 

firmele locale să-și internaționalizeze afacerile prin 

oferirea de consiliere, identificarea de noi piețe de 

desfacere a produselor/serviciilor, contacte cu 

potențiali parteneri pentru a dezvolta împreună noi 

afaceri sau tehnologii. 

În calitate de membru al Grupului Sectorial 

de Sănătate din cadrul EEN, ADR Sud-Vest Oltenia 

sprijină companiile și organizațiile de la nivelul 

regiunii Sud-Vest Oltenia care activează în sectorul de 

sănătate în efortul lor de a rămâne sau de a deveni și 

mai competitive, impulsionând activitățile de inovare 

și încurajând cooperarea în afaceri la nivel 

internațional. În acest mod, se urmărește realizarea de 

parteneriate atât cu membrii grupurilor sectoriale, cât 

și cu potențiali colaboratori internaționali. 

 

Pentru detalii și sprijin în vederea promovării intereselor dumneavoastră de colaborare prin 

intermediul Grupului Sectorial de Sănătate din cadrul EEN și al platformei EEN, vă rugăm să ne 

contactați la adresele de e-mail: office@adroltenia.ro și mihaela.lupancescu@adroltenia.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@adroltenia.ro
mailto:mihaela.lupancescu@adroltenia.ro
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Platforma europeană „Sănătatea și industria împreună împotriva CORONA” 

 

 

 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de co-organizator, 

promovează Platforma europeană „Sănătatea și industria împreună împotriva CORONA”, platformă 

B2Match în care pot fi încărcate cereri și oferte de produse și servicii din domeniul medical, necesare 

în lupta cu noul coronavirus (COVID-19).  

Inițiativa aparține EEN Flandra, în colaborare cu Flandra Care și Guvernul Flandrei, și este susținută 

de Grupul Sectorial de Sănătate din cadrul Rețelei Enterprise Europe Network (EEN), un grup de 

suport dedicat actorilor din domeniul sănătății, la care ADR Sud-Vest Oltenia s-a alăturat încă din anul 

2016. 

IMM-urile, antreprenorii, instituțiile de cercetare, organizațiile medicale și guvernele sunt invitate să 

colaboreze și să se alăture acestei platforme online pentru a ajuta în confruntarea cu actuala criză din sectorul 

de sănătate. Astfel, se urmărește susținerea companiilor și a furnizorilor de servicii medicale în găsirea 

de soluții viabile. De asemenea, platforma rezervă spațiu și guvernelor pentru a publica online toate link-urile 

cu informații relevante.  

Înregistrați-vă compania/ organizația, prezentați-vă soluția, sugerați-vă inițiativa, oferiți informații 

relevante, explicați-vă nevoile și găsiți partenerul potrivit!  

Experții Enterprise Europe Network din cadrul ADR Sud-Vest Oltenia vă vor sprijini să 

publicați cererile și ofertele de produse și servicii din domeniul medical. Ulterior validării, cei înregistrați 

vor stabili întâlniri virtuale cu ceilalți participanți prin intermediul platformei. Platforma va rămâne activă 

până la data de 31 decembrie 2020. 

 

Pentru mai multe informații și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link: https://care-

industry-together-against-corona.b2match.io/. Termenii și condițiile pentru înregistrare se regăsesc la 

următoarea adresă: https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/page-2591.  

 

Pentru informații suplimentare sau sprijin, ne puteți contacta la adresele de e-mail: 

office@adroltenia.ro și mihaela.lupancescu@adroltenia.ro.  

 

 

 

 

 

https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/page-2591
mailto:office@adroltenia.ro
mailto:mihaela.lupancescu@adroltenia.ro


OCTOMBRIE 2020   
OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE  

Grupul Sectorial de Sănătate 

 

12 
  

 

TAITRA Taiwan – Platformă digitală creată în scopul combaterii COVID-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, alături de TAITRA (Consiliul de 

Dezvoltare a Comerțului Exterior din Taiwan), în calitate de parteneri Enterprise Europe Network (EEN) 

și în contextul apartenenței la Grupul Sectorial de Sănătate din cadrul EEN, vă invită să consultați 

platforma digitală “TAIWAN Global Anti-COVID-19 Pavilion”, care a fost creată de TAITRA, în scopul 

combaterii COVID-19. 

Platforma, care poate fi accesată la următorul link: https://www.anticovid19tw.org/, reunește 

activitatea experților din peste 20 de instituții medicale și oferă informații utile pentru prevenirea epidemiilor, 

cu sprijinul Ministerului Sănătății din Taiwan, al spitalelor și al altor organizații. 

Platforma oferă: 

- împărtășirea experienței de prevenire a epidemiei: platforma împărtășește experiența și expertiza 

Taiwanului. Vă puteți conecta cu industria, spitalele și furnizorii de servicii din Taiwan. Platforma se 

adresează atât specialiștilor, cât și publicului larg; 

- industrie: Taiwanul are un sistem de sănătate publică bine pus la punct, pregătire medicală și o 

experiență vastă în prevenirea epidemiilor. Companiile din Taiwan sunt axate, de asemenea, pe 

realizarea de produse asociate prevenirii epidemiei; 

- întrebări frecvente și răspunsuri din surse de încredere; 

- hartă globală cu cele mai recente informații grafice privind controalele la frontiere; 

- modelul Taiwan: măsuri de prevenire pe care Taiwanul le-a implementat cu succes în ceea ce privește 

combaterea răspândirii epidemiei. 

De asemenea, în situația în care există organizații medicale sau medici care au nevoie de ajutor, 

sfaturi sau informații, pot fi solicitate întâlniri virtuale prin intermediul platformei. 

 

Pentru informații suplimentare sau sprijin, ne puteți contacta la adresele de e-mail: 

office@adroltenia.ro și mihaela.lupancescu@adroltenia.ro.  

 

 

 

https://www.anticovid19tw.org/
mailto:office@adroltenia.ro
mailto:mihaela.lupancescu@adroltenia.ro
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Medical Taiwan 2020 

International Medical, Health & Care Expo 

15-17 octombrie 2020 

 
 

                      
 

Expoziția internațională Medical Taiwan 2020 va avea loc în perioada 15-17 octombrie 2020, la 

centrul expozițional Nangang din Taipei, Taiwan. Evenimentul este organizat de Consiliul de Dezvoltare a 

Comerțului Exterior din Taiwan (TAITRA) şi promovat cu sprijinul Grupului Sectorial de Sănătate din 

cadrul Rețelei Enterprise Europe Network (EEN).   

Medical Taiwan 2020 va reuni toate sectoarele industriei medicale: dispozitive și echipamente 

medicale, produse medicale, fabricație medicală, asistență medicală digitală, IoMT, startup-uri în industria 

medicală etc. O oportunitate de a dobândi informații despre inovațiile medicale, de a vă împărtăși cunoștințele 

și de a stabili contacte pentru afaceri, inovație și cercetare.  

Rețeaua EEN susține sesiunile de matchmaking din cadrul evenimentului Medical Taiwan 2020, cu 

scopul de a crea parteneriate și proiecte de inovare și cercetare.  

 

De ce Medical Taiwan? 

 

• Taiwanul servește drept un hub Asia-Pacific; 

• acces direct la lanțul de furnizori medicali; 

• eveniment unic pentru a face afaceri cu parteneri, spitale și antreprenori; 

• organizatorul TAITRA invită profesioniști prin cele 63 de birouri din întreaga lume; 

• Taiwanul are o reputație excelentă în dezvoltarea de inovații medicale. 

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați următorul link: www.medicaltaiwan.com.tw. 

De asemenea, ne puteți contacta la adresele de e-mail: office@adroltenia.ro și 

mihaela.lupancescu@adroltenia.ro.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicaltaiwan.com.tw/
mailto:office@adroltenia.ro
mailto:mihaela.lupancescu@adroltenia.ro
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Eveniment de brokeraj în cadrul MEDICA 2020 

- ediție virtuală - 

16-19 noiembrie 2020 

 

     
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia vă invită, în calitate de co-organizator, 

partener al Rețelei Enterprise Europe Network (EEN) și membru al Grupului Sectorial de Sănătate din 

cadrul EEN, să luați parte la evenimentul virtual de brokeraj organizat cu ocazia târgului MEDICA 2020 

(16-19 noiembrie 2020), principalul loc de întâlnire pentru sectorul medical din întreaga lume.  

Evenimentul internațional MEDICA Healthcare Brokerage Event 2020 este organizat de ZENIT 

GmbH, parteneriat public-privat din landul Renania de Nord - Westfalia, Germania, împreună cu Grupul 

Sectorial de Sănătate al EEN, având susținerea grupurilor sectoriale de TIC și BioChemTech. 

Obiectivul evenimentului este acela de a ajuta întreprinderile, universitățile și institutele de cercetare 

în identificarea de parteneri în Europa și nu numai, pentru dezvoltarea de produse, acorduri de fabricație 

și licențiere, parteneriate de distribuție, companii mixte (joint ventures) sau alte tipuri de parteneriate.  

Acest eveniment internațional de brokeraj în domeniul sănătății din cadrul târgului MEDICA are o 

tradiție de 20 de ani. În ultimii ani, evenimentul de brokeraj a reunit întotdeauna aproximativ 350 de 

participanți din aproximativ 40 de țări, cu 700 de întâlniri B2B prestabilite.  

Anul acesta, organizatorii oferă o reducere la jumătate a prețurilor pentru investitori și importatori. În 

plus, participanții vor avea ocazia să încheie cooperări de succes. Tuturor participanților care vor stabili 

cooperări și vor informa organizatorii, confirmând acest lucru în scris, le va fi restituită taxa de 

înregistrare. 

 

De ce să participați:  

 

 folosiți evenimentul pentru a iniția noi afaceri; 

 faceți cunoștință cu furnizori de tehnologii inovatoare din Europa și nu numai; 

 intrați în contact cu potențiali parteneri pentru o viitoare cooperare; 

 stabiliți contacte transfrontaliere pentru relații de afaceri pe termen lung;  

 găsiți parteneri noi pentru proiecte de cercetare.  
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Taxe de înregistrare (pe categorii): 

 

 200 euro - companii, asociații, institute de cercetare etc. (țări din afara EEN); 

 100 euro - companii, asociații, institute de cercetare etc. (țări EEN); 

 50 euro - start-up-uri (țări EEN, înființate începând cu 1 ianuarie 2017); 

 0 euro - investitori, business angels; 

 0 euro - importatori, distribuitori, cumpărători publici. 

 

Pe lângă zilele oficiale în care vor fi organizate întâlniri B2B online, adică 16-19 noiembrie 2020, 

organizatorii doresc să le permită participanților să se întâlnească virtual atât înainte, cât și după târgul 

MEDICA, din 22 octombrie 2020 până în 29 martie 2021. Calendarul întâlnirilor poate fi consultat 

accesând următorul link: https://medica2020.b2match.io/agenda.  

În plus, organizatorii au în plan webinarii și pitch-uri pentru lunile octombrie și noiembrie. 

Calendarul nu a fost încă stabilit, urmând ca participanții să fie informați direct de organizatori cu privire la 

evenimentele suplimentare. 

 

Termen limită pentru înregistrare: 19 noiembrie 2020.  

Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link: 

https://medica2020.b2match.io/. 
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CONTACT 

 

 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, 200402 

Tel.: 0251.411.869 / 0251.414.904 / 0251.418.240 / 0351.403.900 

Fax: 0351.463.966 / 0351.463.967 

Email: office@adroltenia.ro                                                                          

Website www.adroltenia.ro 

Program de lucru: luni – vineri, 08:30 – 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat de: 

 

Mihaela Lupăncescu – manager proiect Ro-Boost SME-s 

Alexandra Sîrbu-Dragomir –  coordonator comunicare Ro-Boost SME-s 

Loredana Tisan – ofițer relații cu clienții Ro-Boost SME-s 

Beatrice Georgescu – responsabil relații cu clienții Ro-Boost SME-s 
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