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Suport non-stop pentru afacerea ta! 
 

Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local 

de contact in cadrul Rețelei Enterprise Europe. 

Aceasta rețea europeană este o inițiativă a Comisiei Europene și a fost lansată în anul 

2008, oferind sprijin către întreprinderile, organizațiile de afaceri și profesionale, 

agențiile de dezvoltare, institutele de cercetare, parcurile tehnologice, clusterele și 

universitățile dornice să beneficieze de avantajele pieței unice europene pentru 

dezvoltarea propriei afaceri, prin inovare și internaționalizare. 

Aria de acoperire include peste 60 de țări (28 state membre ale Uniunii Europene, țări 

candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, inclusiv Brazilia, Rusia, India, 

China si Africa de Sud), iar serviciile sunt oferite prin intermediul a peste 600 centre 

gazdă. 

Serviciile oferite de ADR Nord-Est sunt orientate către IMM-urile orientate către 

creștere, dornice să inoveze și să acceseze noi piețe.  

În acest sens, vă invităm să consultați câteva oportunități de colaborare care au fost 

selectate din baza de date centralizată a Rețelei care include peste 10.000 de propuneri 

de colaborare. 
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1. Compania olandeză de design caută un producător pentru producția de mobilier / jucării 
din lemn masiv (FSC) 

Ref: BRNL20170929001 

Descriere  

Acest IMM olandez a început în 2016 cu ambiția de a proiecta produse în așa fel încât 
să atragă atât copiii, cât și părinții: produse care se amestecă perfect cu restul 
interiorului unei case. Toate produsele minimaliste concepute pentru casele 
contemporane sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și naturale durabile. 
Produsele sunt vândute la nivel internațional, atat în Europa cat și în restul lumii. 
Acum că vânzările au scăzut, compania caută un partener de producție din Europa 
Centrală sau de Est, dispus să înceapă la un volum redus, dar capabil să crească până 
la volume mai mari. 
Un acord de fabricație va fi oferit unei companii care furnizează jucării din lemn masiv 
(FSC) care îndeplinește toate standardele / testele de calitate necesare. 
 
Compania proiectează mai multe tipuri de produse: 
- mobilier din lemn masiv, tapițat cu țesătură din lână 100% 
- lemn masiv vopsit cu o vopsea „prietenoasă” pentru copii 
- lemn masiv lăcuit cu un lac „prietenos” pentru copii care arată în mod clar tipul de 
lemn folosit. 
Este preferată o companie care poate produce toate cele trei tipuri de produse, însă 
pot fi luați în considerare producători pentru unul sau două tipuri. 
Compania olandeză va face proiectarea și o va transfera către producătorii care 
îndeplinesc cerințele. Partenerul trebuie să fie pregătit să utilizeze lemn FSC, cum ar 
fi stejar, arțar, mahon și nuc. De asemenea, se așteaptă ca partenerul să se ocupe de 
ambalarea și etichetarea produsului finit de înaltă calitate.  

Specificații 
tehnice  

Partenerul din Europa Centrală sau de Est ar trebui să fie gata să folosească lemn 
certificat FSC cum ar fi stejar, arțar, mahon și nuc, pentru a produce jucării din lemn 
de înaltă calitate. De asemenea, se așteaptă ca partenerul să se ocupe de procesul de 
aprovizionare a lemnului până la ambalarea produsului finit de înaltă calitate. 

Valabilitate  10/4/2018 12:00:00 AM 

 
2. O companie poloneză din industria alimentară caută furnizori de nuci, semințe și fructe 

uscate conform unor acorduri de servicii de distribuție. 

Ref: BRPL20170922001 

Descriere  

Compania poloneză activează pe piața en-gros de produse alimentare începând cu 
anul 2006. Compania este importator direct și distribuitor de nuci, semințe și fructe 
uscate. Cele mai importante elemente din aceste grupe de sortimente sunt: miez de 
nuca, migdale, nucă de cocos deshidratată, nuci de Brazilia, fisticuri prajite si sărate, 
nuci de caju, prune uscate, stafide, afine uscate, caise uscate, boabe de dovleac, 
semințe de mac, semințe de in, semințe de căpșună, semințe de chimen, mac, 
migdale, felii de migdale, pastă de susan, nuci de grâu și semințe măcinate. 
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În plus față de distribuție, compania oferă servicii inovatoare, cum ar fi sortarea optică 
și laser, stabilizarea, sterilizarea și prăjirea produselor alimentare. Aceste procese 
minimizează riscul contaminării microbiologice a produsului și asigură produse fără 
contaminări dure, calibrare egală a semințelor, forme regulate de semințe, 
repetabilitatea producției și înaltă calitate. 
Compania își desfășoară activitatea pe piața B2B, furnizând bunurile sale către 
brutăriile de top și către sectorul HoReCa din Europa de Vest, Centrală și de Est, 
precum și din țările baltice și Rusia. Unul dintre principiile strategice ale companiei 
este achiziționarea de materii prime direct de la producătorii selectați din Polonia și 
din străinătate. 
Compania este interesată să-și extindă în mod constant sortimentul pentru a deveni 
mai competitivă pe piețele mondiale și caută în prezent noi producători / furnizori de 
fructe cu coajă lemnoasă, semințe și fructe uscate în cadrul unui acord de servicii de 
distribuție. Compania caută de asemenea noi furnizori cu prețuri mai competitive. 

Specificații 
tehnice   

 
Compania caută numai produse aprobate și certificate de înaltă calitate, care respectă 
standardele de siguranță pentru sănătate. Toate produsele de calitate provin de la 
producători care au ca cerință minimă HACCP sau ISO. Înainte de a decide să 
coopereze, IMM-ul polonez efectuează întotdeauna un audit la locatia producătorilor. 
Compania caută parteneri de afaceri (IMM-uri, întreprinderi mari) care activează în 
sectorul prelucrarii fructelor cu coajă lemnoasă, semințelor și fructelor uscate. 
Compania dorește să-și extindă sortimentul de produse și caută noi producători / 
furnizori de fructe cu coajă lemnoasă, semințe și fructe uscate în baza unui acord de 
servicii de distribuție. 
Compania este interesată de materii prime alimentare de înaltă calitate, prin 
achiziționare directă de la producători selectați. 

Valabilitate  10/2/2018 12:00:00 AM 

 
3. O companie poloneză specializată în fabricarea și vânzarea de îngrășăminte minerale 

caută producători de îngrășăminte minerale care să devină distribuitorul acestora 

Ref: BRPL20170811001 

Descriere  

Compania poloneză activează pe piață începând cu anul 2012. Firma importă o gamă 
largă de îngrășăminte: 
- uree, 
- CAN (azotat de amoniu de calciu), 
- DAP (fosfat de diamoniu), 
- MAP (fosfat monoamoniu), 
- Nitrat de amoniu, 
- Sulfat de amoniu, 
- Soluție de azotat de amoniu de uree, 
- Îngrășăminte cu mai multe componente (NPK - azot, fosfor, potasiu). 
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Compania cumpără bunuri vrac livrate prin trenuri sau feriboturi. Apoi, îngrășămintele 
sunt ambalate în Big Bags (500 kg) și vândute în Polonia, Lituania, Slovacia, Republica 
Cehă și Germania. 
Compania importă: uree, CAN (azotat de amoniu de calciu), DAP (fosfat diamoniu), 
MAP (fosfat de monoamoniu). 
Compania furnizează, în principal, societăților comerciale care oferă agricultorilor 
îngrășăminte complete. În prezent, compania achiziționează bunuri din Rusia și 
Belarus. 
Compania are certificate care îi conferă autoritatea de a importa produse de fertilizare  
în Uniunea Europeană. 
Compania are o structură vastă de vânzări și mulți clienți regulati (mulți vânzători care 
vând produse către multe companii care oferă îngrășăminte fermierilor și puncte de 
comerț mai mici). 
Firma caută cooperare de două tipuri: 
1) acord de servicii de distribuție - compania caută producători care să-și vândă 
produsele de fertilizare. 
2) contract de agenție comercială - compania este dispusă să acționeze ca agent 
pentru a reprezenta produsele de fertilizare ale altor companii. 
Compania ar dori să colaboreze cu parteneri de afaceri din întreaga lume. 

Specificații 
tehnice  

Compania dorește să importe îngrășăminte din întreaga lume. 
Compania se așteaptă la îngrășăminte de bună calitate, la prețuri rezonabile și 
competitive. Firma caută îngrășăminte minerale aplicate în sectorul agricol: 
îngrășăminte azotate, îngrășăminte fosfatice, îngrășăminte de potasiu și 
îngrășăminte multi-componente. 
Compania este dispusă să comande câteva mii de tone de îngrășăminte pe lună. 
Firma caută producători de îngrășăminte din întreaga lume. Compania este dispusă 
să devină distribuitor sau agent și ar dori să vândă produsele altor companii pe baza 
acordului de servicii de distribuție sau a contractului de agenție comercială. Din partea 
partenerilor de afaceri compania așteaptă experiență pe piață, prețuri competitive, 
livrare la timp. 

Valabilitate  9/18/2018 12:00:00 AM 

 
4. Companie de mobilier caută furnizori de materii prime și piese 

Ref: BRBA20170825001 

Descriere  

Compania este o afacere de familie cu două facilități de producție situate în Republica 
Srpska / Bosnia și Herțegovina. Competența lor principală este proiectarea și 
producția de canapele de înaltă calitate (canapele în formă de L, canapele cu două 
locuri și trei locuri) și paturi. Compania își exporta produsele în Croația, Slovenia, 
Serbia, Germania, Macedonia, Italia și Moldova. De asemenea, au un magazin de 
mobilier. 
Sunt interesați de parteneri din sfera de producție sau de vânzare a materiilor prime 
și a pieselor pentru producerea de mobilier tapițat. Produsele solicitate sunt 
mecanisme pentru paturi metalice, arcuri metalice, amortizări metalice, lemn, plăci 
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aglomerate, picioare din lemn și metal, spumă, legături strânse. Ei sunt interesați de 
colaborarea cu companii din diferite sectoare (lemn, metal, textile). 
 
În sprijinul cooperării, compania va achiziționa piesele și materiile prime necesare, iar 
partenerul va găsi o nouă piață și noi clienți în Bosnia. Ei doresc să găsească furnizori 
de calitate pentru a fi cât mai competitivi pe piața internațională. 
Rezultatul așteptat din cooperarea, în cadrul unui acord de fabricație, este stabilirea 
unei cooperări pe termen lung, cu un partener de incredere și stabil pentru furnizarea 
pieselor și a materiilor prime necesare. 

Specificații 
tehnice  

Partenerul trebuie să aibă certificare FSC (pentru lemn și PAL) și standardele ISO 
(9001, 14001). De asemenea, ar trebui să poată livra cantitățile lunare menționate: 
- lemn 200 m3; 
- carton 200 m3; 
- spuma 30 tone; 
- picioare 27.000 buc; 
- insertii netesute 50.000 m2; 
- arcuri  1.000 buc; 
- mecanisme 3.000 buc; 
Partener căutat 
Tip: Industrie, IMM-uri 
Domeniu de activitate: Producător sau furnizor de materii prime și piese 
Rolul partenerului: Partenerul trebuie să furnizeze mecanisme pentru paturi metalice, 
arcuri metalice, amortizări metalice, lemn, plăci aglomerate, picioare de lemn și 
metal, spumă, îmbinare în conformitate cu cerințele clientului. 
Compania este interesată de o colaborare pe termen lung. 

Valabilitate  9/8/2018 12:00:00 AM 

 
5. O companie poloneză specializată în distribuția de produse textile și de articole de 

mercerie caută producători în străinătate 

Ref: BRPL20170817002 

Descriere  

O companie poloneză comercializează cu ridicata diferite tipuri de țesături și este și 
distribuitor de accesorii pentru producția de îmbrăcăminte. Este un pionier al 
distribuției textile în Polonia. Are un magazin propriu, securizat, care permite 
comerțul cu amănuntul și cu ridicata de produse la nivel mondial. 
Oferă mai multe tipuri de materiale (simple și cu modele), inclusiv acele tipuri netede 
(cu buclă, periat, dungi, elastice, denim, vâscoză pentru bluze, tricouri, pulovere), 
imprimate (bluze, tricouri pentru tricouri) și țesute (tul, lenjerie, țesături decorative, 
vâscoză, dantelă, căptușeală, denim). În plus, distribuie peste 3000 de produse de 
mercerie (butoane, panglici, fermoare, accesorii etc.) 
 
Compania oferă servicii de distribuție producătorilor străini de diferite tipuri de 
produse textile și articole de mercerie, care doresc să intre pe piața poloneză. 
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Specificații 
tehnice  

Compania caută produse de înaltă calitate și produse de mercerie de orice tip. 

Valabilitate  8/21/2018 12:00:00 AM 

 
6. Producător de mobilă din Marea Britanie caută un partener pentru a furniza servicii de 

tapițare folosind software de optimizare 

Ref: BRUK20170710002 

Descriere  

Compania din Marea Britanie furnizează mobilier pentru instituții de sănătate, zone 
de recepție, săli de așteptare și medii dificile, cum ar fi unități psihiatrice sau închisori, 
de peste 40 de ani. Oferă mobilier de înaltă calitate și are un angajament față de 
siguranță și durabilitate în condițiile de testare. 
 
Aceasta cumpara tesatura de inalta calitate pentru a face mobila de la o companie din 
Marea Britanie. La momentul actual, companiile cu care lucrează nu utilizează 
software de optimizare și reduc doar suma pe care o consideră necesară. În 
consecință, ei caută un partener care să poată tapița materialul pe mobilier pentru ei. 
Utilizarea unui software de optimizare de către furnizorul de servicii ar reduce 
costurile și pierderile materiale.  

Specificații 
tehnice  

Compania din Marea Britanie caută un acord de servicii cu o companie, pentru un 
serviciu de tapițerie cu materiale furnizate de ei, folosind software de optimizare, 
astfel încât să poată reduce consumul de țesături. Compania britanică cumpără 
țesături de la o companie din Marea Britanie și ar trimite partenerului realizarea de 
tapițerie. 
Partenerul ar avea, de asemenea, o experiență bună în tapițarea pieselor de mobilier 
și va oferi un finisaj de înaltă calitate. 
Compania ar trebui să aibă experiență în mobilier tapițat și să dețină deja și să utilizeze 
soluțiile software și hardware de optimizare în procesele lor de fabricație. 

Valabilitate  7/17/2018 12:00:00 AM 

 

 

7.  Un distribuitor belgian de mărci de încălțăminte și îmbrăcăminte (copii și adulți) cu sediul 
în Belgia, Olanda și Luxemburg caută distribuirea mărci pentru distribuție 

Ref:  BRBE20170615001 

Descriere  

Compania belgiană distribuie branduri de calitate (încălțăminte și îmbrăcăminte 
pentru copii și adulți) de peste 50 de ani în Benelux. Compania se concentrează pe 
produse bine fabricate, cu materiale durabile. 
Cinci vânzători cu experiență se află în contact permanent cu comercianții cu 
amănuntul din Benelux. Compania caută noi branduri de încălțăminte, îmbrăcăminte 
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și accesorii pentru un acord de distribuție. Compania ar putea fi, de asemenea, 
deschisă pentru un acord de agenție comercială.  
Compania belgiană de familie din Bruxelles a fost creată în 1965. Distribuie branduri 
calitative (încălțăminte și îmbrăcăminte pentru copii și adulți) în Benelux. Lucrează 
numai cu mărci fabricate cu produse de înaltă calitate și materiale nobile și durabile. 
Din echipa lor fac parte vânzători experimentati care sunt în contact permanent cu 
comercianții cu amănuntul din Benelux. Datorită cunoașterii aprofundate a acestor 
piețe, aceștia distribuie cele mai bune mărci ale acestora către locații strategice din 
Belgia, Olanda și Luxemburg. Personalul vorbeste franceza, olandeza si engleza. 
Compania are un depozit de 2.500 de metri pătrați în afara Bruxelles-ului, iar experții 
lor în logistică asigură o distribuție flexibilă și reușită. 
Compania își promovează brandurile pe web. Abilitățile lor IT și e-marketing cresc 
vizibilitatea on-line și permit contactul strâns între consumator și vânzători. 
Compania are, de asemenea, propriul său lanț de magazine și se află în contact direct 
cu consumatorii, care îmbogățește cunoștințele lor despre piață și le promoveaza 
mărcile. 
Compania dorește să-și diversifice portofoliul de mărci distribuite. 
Ei caută branduri de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și accesorii care să fie distribuite în 
Belgia, Olanda și Luxemburg (copii și adulți). Compania ar dori să aibă un acord de 
distribuție pentru piața Benelux cu partenerul, dar este, de asemenea, deschisă 
pentru un acord de agenție comercială. 

Specificații 
tehnice  

Compania caută parteneri cu o marcă internațională cunoscută de încălțăminte, 
îmbrăcăminte și / sau accesorii, care vizează piața Benelux și fabricarea de produse de 
înaltă calitate cu materiale durabile. 

Valabilitate  7/6/2018 12:00:00 AM 

  
 

8. O companie metalurgică croată oferă distribuție de produse metalice 

Ref:  BRHR20170609001 

Descriere  

O companie croată, înființată în 2014, operează în sectorul metalurgiei. 
Compania oferă produse din fier forjat (țevi – profil pătrat, dreptunghiular, balustrade 
și arce), oțel inoxidabil, aluminiu, zinc, inclusiv metalurgia feroasă (foi, țevi, profile) și 
alte produse metalice (încuietori, cilindri, mânere etc.) Produsele companiei includ 
garduri standard, din oțel inoxidabil și garduri profilate, carporturi, holuri, scări, uși 
pliante, porți pliante pentru industrie și sectorul de servicii (magazine, restaurante, 
hoteluri etc.), uși rulante cu garaj. Compania colaborează cu furnizori de materiale de 
top din Europa. Compania oferă o gamă largă de benzi și foi laminate la rece și 
laminate la cald, foi perforate și metale expandate, tuburi de cusătură, fitinguri și 
tuburi din inox. 
Compania este de asemenea implicată în export-import de afaceri și en-gros de 
produse metalice. 
Compania dorește să-și extindă afacerea și să-și mărească oferta și caută parteneri cu 
care să coopereze. 
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Specificații 
tehnice  

Compania caută parteneri în sectorul metalurgiei (fier forjat, oțel inoxidabil, aluminiu, 
zinc și metale feroase) și oferă servicii de distribuție pentru piața croată. 

Valabilitate  7/13/2018 12:00:00 AM 

 

9. Retailer german caută producător de îmbrăcăminte sportivă specială pentru arte marțiale 

Ref: BRDE20170807001 

Descriere  

Compania oferă produse și servicii pentru cluburile sportive concentrate pe artele 
marțiale. Pentru a extinde oferta cu îmbrăcăminte sport specifică pentru artele 
marțiale, aceasta caută un producător. Partenerul căutat este o companie capabilă să 
producă o țesătură foarte specifică. În plus, compania caută o companie capabilă să 
confectioneze produsele de imbracaminte, conform specificațiilor proprii care încă nu 
sunt disponibile pe piață. În mod ideal, partenerul poate face ambele.  
Compania germană este specializată în distribuirea articolelor de îmbrăcăminte, a 
articolelor decorative, a echipamentului cluburilor sportive și a serviciilor legate de 
artele marțiale pentru sportivi amatori, precum și pentru sportivi de performanta. În 
domeniul artelor marțiale, cum ar fi karate și judo, compania este foarte 
experimentată. Compania are o sucursală și o filială de vânzare lângă Frankfurt 
(Germania). 
 
În ceea ce privește canalele de vânzări, compania are contacte regionale și 
supraregionale bune cu sportivi și arbitri naționali și regionali de top în domeniul 
artelor marțiale. Mai mult, ele sunt bine conectate cu asociații și cluburi sportive. 
Produsele sunt distribuite direct cluburilor, precum și online. Compania este prezentă 
cu standuri de vânzări la concursuri, campionate și pe durata cursurilor de formare. 
Prin urmare, compania are o rețea de incredere de clienți esistenti si potentiali și de 
asociații. Proximitatea clienților este un atu puternic. 
 
Pentru a ajunge la mai mulți clienți, compania ar dori să-și extindă portofoliul de 
produse cu uniforme sportive speciale pentru artele marțiale. Prin urmare, compania 
caută o țesătură de bumbac specială, din care să producă uniforme de karate 
personalizate de înaltă calitate, conform specificațiilor companiei. Compania dorește 
un partener care poate realiza design-ul uniformelor pentru artele marțiale, în funcție 
de perspectiva proprie a companiei și de specificațiile care nu sunt încă disponibile pe 
piață. 
 

Specificații 
tehnice  

Țesătura specială de bumbac necesară uniformelor de karate trebuie să aibă 
următoarele caracteristici: 
• Să fie din amestec de bumbac sau bumbac 
• Să permită purtarea directă pe piele 
• Să aibă un grad ridicat de rigiditate 
• Structura acesteia să aibă o legătură foarte densă 
• Grad ridicat de densitate a firului 
• Tesatura trebuie să aibă o greutate minimă de 300 grame/m² pentru a asigura 
robustețea suficientă 
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• Durabilitate pentru a permite utilizarea pe termen lung 
• Culoare albă pură  
În mod ideal, viitorul partener sa poata procesa hainele speciale și sa poata 
confectiona (coase) uniformele în funcție de designul și specificațiile proprii ale 
companiei pentru proprii clienți. 
Centurile de karate, disponibile în culori diferite, trebuie să fie cusute dintr-un 
material  fabricat din mătase artificială. Trebuie să aibă o lățime de 4,5 cm. 
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10. Vânzător en-gros de produse cosmetice din Marea Britanie caută furnizori de produse 

cosmetice de marcă 

Ref:  BRUK20170726001 

Descriere  

Compania din Marea Britanie comercializează produse cosmetice, cu un accent 
deosebit pe make up. Compania distribuie branduri recunoscute la nivel mediu, 
incluzând, dar fără a se limita la mărci precum L'Oreal, Bourjois, CK Calvin Klein, 
Revlon, Rimmel, Mabeylline, Max Factor. Compania se confruntă cu o creștere a 
cererii pentru produsele sale, care sunt în mare parte vândute prin intermediul unui 
site de comerț electronic. Compania are nevoie urgentă de a crește stocul de produse 
de make-up de marcă, inclusiv pudre de față, rimel, rujuri și luciu de buze, blusher și 
lac de unghii. Compania va lua în considerare, de asemenea, brand-uri emergente și 
de trend care alcătuiesc branduri care atrag interes național și internațional, deoarece 
compania dorește să se extindă prin vânzări globale. 
 
Compania nu este interesată de produse de îngrijire a pielii, produse de curățare, 
hidratante, seruri, creme de corp, săpunuri și produse pentru îngrijirea părului. 
 
IMM-ul a înregistrat o creștere considerabilă pe parcursul ultimului an și, datorită 
cererii, caută producători și furnizori de cosmetice din branduri cosmetice stabile și în 
curs de dezvoltare. Desi compania caută cantitati mari, sunt dispuși să se ocupe si de 
volume mai mici și de achiziții unice. Compania caută parteneri pentru acorduri de 
distribuție a produselor de marcă pentru make-up. 
 

Specificații 
tehnice  

Producătorii sau furnizorii de produse de make-up de marcă, cum ar fi pudre, rimel 
pentru ochi, luciu de buze, blusher. Compania caută, în special, mărcile Rimmel, 
Mabeylline, Bourjois, Revlon, L'Oreal, Max Factor și CK Calvin Klein, dar mărcile 
inovatoare, emergente și in trend sunt, de asemenea, de interes, intrucat compania 
încearcă să-și extindă vânzările internaționale. 
 

Valabilitate  8/2/2018 12:00:00 AM 
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La nivel macroregional, consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) include 6 organizații 
partenere care oferă servicii suport organizațiilor localizate în 12 județe din Regiunile Nord-Est și Sud-Est. 

Partenerii consorțiului ERBSN sunt:  

 Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – Coordonator Consorțiu - www.ccina.ro 

 Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – www.adrnordest.ro 
 Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic - www.tehnopol-is.ro 

 Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați - www.ipa.ro 

 Camera de Comerț  și Industrie Bacău - www.ccibc.ro 

 Camera de Comert, Industrie și Agricultură Galați - www.cciagl.ro 

 

 

Detalii suplimentare despre serviciile centrului Enterprise Europe găzduit de  

ADR Nord-Est puteți găsi la adresa www.adrnordest.ro (secțiunea EEN)  

sau pot fi oferite la sediul agenției: 

Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț,  

tel: 0233 218.071,  

fax: 0233 218.072,  

e-mail: een@adrnordest.ro 

 

http://www.ccina.ro/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.tehnopol-is.ro/
http://www.ccibc.ro/
http://www.cciagl.ro/
http://www.adrnordest.ro/
mailto:een@adrnordest.ro

