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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. O companie israeliană care oferă soluții complete pentru zgomot și probleme acustice
caută parteneri pentru acorduri de distribuție, licențiere și / sau fabricare
Ref: BOIL20180415001
Compania israeliană este lider în domeniul acusticii industriale din Israel. Compania are
abilități de proiectare (acustică, mecanică, electrică și control), precum și capacități de
producție și instalare.
Compania este interesată să colaboreze cu alte companii și organizații, ca furnizori de
produse acustice prin acorduri de distribuție, producție și licențiere pentru a face compania
mai eficientă și raționalizată.
Compania are experiență în furnizarea de soluții acustice pentru tipuri diferite de activități
și clienți, cum ar fi companii de aer condiționat, companii de generatoare, industria de
apărare din Israel, întreprinderi colective industriale, instituții guvernamentale, universități,
spitale / instituții medicale și persoane fizice.
Compania are o gamă largă de produse, variind de la amortizoare de zgomot simple,
amortizoare uși, instalații de testare și produse la comandă pentru proiecte complexe.

Descriere

Zgomotul a devenit o problemă importanta în lumea industrială, iar autoritățile de
reglementare încep să solicite standarde mai înalte.
Compania este gata să intre pe orice piață și să ofere cele mai bune produse necesare pentru
tratarea zgomotului, cu sprijinul unui partener de distribuție, fabricație sau licențiere.
Avantaje:
- Compania are peste 40 de ani de experiență în proiectarea, fabricarea și instalarea
produselor acustice pentru mii de clienți locali și străini.
- Compania oferă servicii directe din prima zi și identifica cea mai bună soluție posibilă,
folosind programe de design 3D și utilaje avansate pentru a garanta o potrivire perfectă.
- Compania este considerată furnizor standard în domeniu din țară și caută în mod constant
modalități de a oferi servicii mai bune clienților săi.
- Compania colaborează cu câțiva alți parteneri inovatori și lucrează cu alte companii
acustice internaționale.
Tipurile de parteneri căutați variază de la companiile care vor cumpăra și utiliza produsele
în proiectele lor către companii care pot distribui produsele pentru utilizarea altora.

Specificații
tehnice
Compania ar putea colabora si cu parteneri activi din sectorul productiei de produse
acustice sau parteneri care folosesc produse acustice. Produsele companiilor ar fi utilizate
ca parte a proiectelor sau nevoilor lor, dar ar putea colabora, de asemenea, cu parteneri
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care sunt companii de distribuție sau fabricare prin intermediul unuia sau mai multor
acorduri.
Partenerul căutat va prelua rolul de distribuitor al produselor în cazul unui acord de servicii
de distribuție. Partenerul va juca rolul unui cumpărător de produse în baza unui acord de
licență.
Valabilitate 8/7/2019 12:00:00 AM
2. Producător spaniol de încălțăminte manuala pentru femei caută distribuitori în țări
europene
Ref: BOES20180615001
Producător și designer spaniol de încălțăminte manuală pentru femei, care are o
culoare personalizată și este fabricata din piele 100%, cu design unic și confortabila
(tălpi detașabile) este interesat de identificare distribuitori din țări europene cu
experiență în sectorul încălțămintei.
Majoritatea produselor sale sunt pictate manual în atelierele sale din Barcelona,
oferind nu numai un design elegant, dar și o gamă largă de culori și materiale, pentru
a se adapta preferințelor clientului. O parte din proces ar fi aplicarea unui prim strat
pentru hrănirea pielii, iar apoi stratul de acoperire de culoare se aplică de câte ori este
necesar până când se obține un produs finit de calitate.

Descriere

Compania acordă o atenție deosebită componentelor de încălțăminte cu scopul de a
oferi beneficii ridicate pentru sănătate. De exemplu, tălpile pot fi detașabile și au, de
asemenea, amortizare la fiecare pas care contribuie la confort și ușurare, în special
pentru persoanele cu probleme. Mai mult decât atât, compania folosește materiale
naturale și vopsele care sunt prietenoase cu mediul înconjurător, în plus, foloseste
piele fara crom pentru a evita problemele cu pielea.
Compania are experiență internațională în țări precum Italia, Australia, Noua Zeelandă
și Singapore. În prezent, pentru a găsi noi oportunități de afaceri, compania este
interesată de parteneri din orice țară europeană, iar cooperarea va lua forma unui
acord de distribuție. Compania are o experiență internațională limitată și dorește să
găsească distribuitori de pantofi sau alte moduri legate de un portofoliu consolidat de
clienți din magazinele cu mai multe mărci care își pot stoca produsele.

Specificații
tehnice

Acesti pantofi au o componentă manuală și personalizată și sunt fabricati din piele
100%, precum și tălpi detașabile care oferă confort și ușurință. În plus, compania
realizează o producție durabilă folosind coloranți naturali.
Compania caută distribuitori cu un portofoliu de clienți din magazinele cu mai multe
mărci.
Obiectivul ar fi colaborarea; partenerul ar trebui să învețe totul despre produse pentru
a le putea recomanda clienților sai. În mod special, compania ar dori să găsească
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parteneri de încredere în țări europene, iar acest parteneriat va lua forma unui acord
de distribuție.
Valabilitate

8/4/2019 12:00:00 AM

3. Producator francez de etichete de inalta calitate cauta distribuitori
Ref: BOFR20180716001
Compania franceză detine întregul lanț grafic de la design la producție. Compania
produce și vinde etichete adezive pe piața franceză din 1989 și caută parteneri de
afaceri interesati să își extindă activitățile în străinătate, sub forma unor acorduri de
servicii de distribuție.

Descriere

Din 1989, compania franceză proiectează, fabrică și furnizează clienților săi o gamă
largă de etichete adezive. Procesele de fabricație permit oferirea unei game largi de
produse și servicii: suport, imprimare și finisare, tipărire digitală, tipografie, serigrafie,
ștanțare folie caldă, ștanțare, laminare, numerotare. Compania este specializată în
serii medii cu valoare adăugată ridicată.
Diferitele mijloace de producție, combinate cu diversitatea suporturilor, permit
personalizarea și respectarea standardelor etice și ecologice.
Toate produsele sunt fabricate în conformitate cu standardele europene, fără
substanțe nocive pentru mediu. Compania este etichetă "IMPRIM'VERT".
Majoritatea clienților actuali ai companiei sunt din sectorul agroalimentar, al vinului și
al produselor cosmetice.
Compania are deja parteneri de distribuție în Franța și acum dorește să-și extindă
activitățile în țări europene. Compania caută distribuitori cu o bună cunoaștere a pieței
de etichete adezive.
Compania franceză detine lanțul grafic de la crearea până la faza de imprimare, testul
color pe mașină, fotografia digitală și producția digitală sau flexografia.

Specificații
tehnice

Procesele de recuperare calitativă sunt disponibile: ștanțarea foilor subțiri, gravarea,
serigrafierea, gravarea, numerotarea, personalizarea pe etichetă. Toate materiile
prime utilizate sunt în conformitate cu reglementările europene și sunt certificate FSC
(Forest Stewardship Council) și PEFC ("Programul de recunoaștere a certificărilor
forestiere")
Compania asigură gestionarea strictă a comenzilor și livrarea rapidă.
Capacitatea de a produce serii mici și medii cu o calitate foarte bună reprezintă un
avantaj competitiv.
Compania franceză este un producător cu experiență îndelungată de etichete adezive.
În prezent, 95% din produsele sale și serviciile de asistență sunt furnizate în Franța. Cu
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toate acestea, compania ar dori să discute cu potențiali distribuitori europeni cu o bună
cunoaștere a următoarelor sectoare: vinificatie, produse agroalimentare, produse
cosmetice.
Valabilitate

8/3/2019 12:00:00 AM

4. Companie italiană, cu sediul în Palermo (Sicilia), caută un nou canal de distribuție pentru

produsele sale de panificație și făină ecologică
Ref: BRDE20180605001

Descriere

Compania siciliană localizată în Palermo este implicată în producerea produselor de
panificație și a făinii artizanale fără gluten. Compania este interesată să-și extindă
canalul de distribuție și caută noi parteneri și companii pentru transfer de know-how
în cadrul unui acord de servicii.

Compania italiană, înființată în 2008 ca o companie de familie, este situate la periferia
orașului Palermo și este implicată în producerea de produse de panificație fără gluten
și alte amestecuri de făină.

Specificații
tehnice

De-a lungul anilor, compania a reușit să introducă excelența alimentară siciliană pe
piața fără gluten, oferind oamenilor oportunitatea de a coace acasă pâine fără gluten,
pizza și alte produse din gastronomia tipică siciliană.
Recent, compania a adăugat la linia convențională o nouă linie de producție ecologică
cu 4 amestecuri de făină.
De la început, compania a primit aprobarea Ministerului italian al sănătății pentru a
produce produse de panificație fără gluten (a doua companie care a obținut acest
rezultat în Sicilia).
Personalul companiei este dedicat cercetării, testând o mare varietate de cereale și
un număr mare de rețete, pentru a oferi o gamă largă de propuneri bazate pe conținut
nutrițional și caloric.
Cu doar câțiva ani în urmă, compania a început să producă și să vândă și alimente
congelate, pentru a profita de temperaturi scăzute și pentru a menține prospețimea
și aromele.
Dintre produsele sale, compania poate mentiona: pâine italiană "focaccia", grisine,
pizza, sandvișuri fără gluten, amestec de făină organică pentru pâine, faina organică
multi-cereale, făină de pizza, amestecuri de faina (mix) fara ouă.
Ca mâncare congelată, compania produce toate felurile de gustări dulci și sărate cum
ar fi pizza, bomboane siciliene, croissante, cannoli, bile de orez, brioșe, dulciuri de
Crăciun și Paști, mousse, Sassilian Cassata, profiterol, torturi mici.
Compania caută importatori, distribuitori interesați de produse fără gluten, capabili
să distribuie produse proaspete și uscate către supermarketuri mici și magazine; în
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plus, proprietarul companiei oferă know-how-ul, în baza unui contract de servicii,
companiilor interesate de a începe o afacere în lumea fără gluten.
Compania oferă cunoștințele sale tuturor antreprenorilor interesați de deschiderea de
magazine și laboratoare pentru producerea și vânzarea de produse fără gluten si ofera
sustinere în alegerea mașinilor, furnizarea de amestecuri pentru produse, formarea
angajaților, informarea companiilor cu privire la îndatoririle birocratice pentru a
permite validarea de către Serviciul Național de Sănătate.
Compania este certificată de Ministerul Sănătății prin implementarea planului de
control al companiei în conformitate cu normele Comunității Europene nr. 852/2000
privind igiena produselor alimentare.
Personalul companiei urmează proceduri stricte care trebuie aplicate pentru
gestionarea producției fără gluten și a depozitării materiilor prime.
Certificările furnizorilor sunt în mod constant supravegheate și actualizate pentru
toate verificările materiilor prime. Analiza de laborator este realizata pe fiecare lot
productiv pentru a preveni prezența glutenului.
Valabilitate

8/3/2019 12:00:00 AM

5. Firma britanica specializata în produse de curățare a vehiculelor caută parteneri pentru
acorduri de distribuție și fabricare
Ref: BOUK20180712002

Descriere

Această companie din Marea Britanie fabrică propria gamă de produse de curățare
inovatoare pentru automobile, incluzând un consum redus de apă. De asemenea, are
capacitatea de a realiza produse de curățare a vehiculelor personalizate, în orice
specificație dorită. După succesul din Marea Britanie, acum caută parteneri externi
pentru distribuirea portofoliului său actual de produse și acorduri de fabricație pentru
dezvoltarea de noi produse private label.

Specificații
tehnice

Directorul companiei are peste 25 de ani de experiență în sectorul de retail, înainte
de o schimbare în carieră în industria de automobile, a anticipat dezvoltarea unei
game proprii de produse pentru îngrijirea automobilelor.
Compania are experiență în a face vehiculele să pară originale prin utilizarea
produselor sale. Această experiență a condus la dezvoltarea gamei premium de
produse de îngrijire a mașinilor, care este utilizată atât de profesioniști, cât și de
persoane fizice.
Compania a fost inițial formată pentru a furniza servicii de curățare pentru
producătorul de automobile Toyota și, de asemenea, a oferit serviciile și produsele
sale către Imperial Commercials / DAF Trucks.
Compania furnizează în prezent servicii catre diverse companii din Marea Britanie,
cum ar fi companiile profesionale de curățare a mașinilor, companiile de distribuție a
automobilelor, companiile de taxi orientate spre servicii și echipele de curse superbiciclete.
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Compania a dezvoltat și propria sa gamă de spray inovator pentru mașini de spălare
și ceară inovatoare în două parfumuri, care nu necesită apă pentru spălarea
vehiculelor.
Acest produs a fost proiectat special cu scopul de a economisi apă, timp și bani,
precum și de a produce o strălucire pe vopsea fără a fi nevoie de servicii de spalatorie
masini.
O sticlă de 1 litru de detergent pentru spălarea fără apă și pentru parafină va curăța o
mașină de familie cu până la opt spălări, fără a folosi nici un fel de apă, ceea ce face
ca acest produs sa fie atât eficient, cât și ecologic.
Compania încearcă acum să furnizeze detergent, in două variante de parfumuri, în
containere standard de 1000 litri (IBC) standard destinate părților interesate, în
ambalaje standard, sau în ambalaje speciale, folosind propriul nume de marcă.
Compania britanică încearcă să formeze și să construiască relații cu parteneri de
distribuție bine stabilit / angrosiști care doresc să obțină o nisa în cadrul pieței lor din
industria de curățare a mașinilor / vehiculelor.
Compania este interesată de piețele cu amănuntul, cum ar fi magazinele
specializate independente de autovehicule, supermarketurile, benzinăriile / stațiile
de distribuție și societățile profesionale de curățenie.
Compania respectivă caută un acord de distribuție pentru gama și marca proprie, dar
ar lua în considerare și cererile de produse cu etichetă privată în baza unui acord de
fabricație.
Compania caută un distribuitor stabilit care are o rețea existentă de specialiști cu
amănuntul în magazine auto, supermarket-uri, lanțuri și stații de benzină / service,
autocentre pentru anvelope și eșapament și angrosiști potriviți și supermarkete DIY
care caută o calitate buna pentru produse din gama de curățare auto fara apa ca o
completare la portofoliul lor existent de produse.
În schimb, compania poate oferi o ofertă sigură de produse de calitate superioară, cu
opțiunea de a fi producătorul produsului conform specificațiilor partenerului, dacă
este necesar.
Valabilitate

8/3/2019 12:00:00 AM

6. Firma israeliana care reprezintă producători străini de materii prime polimerice de înaltă
calitate (granule) caută un acord de agenție comercială
Ref: BRIL20180726001

Descriere

O companie israeliană, specializată în importul de materii prime polimerice (granule)
din străinătate, caută un acord comercial cu producători străini ai acestor materii
prime polimerice de înaltă calitate pentru aprovizionarea pe piața israeliană.
Compania israeliană are peste 35 de ani de experiență pentru a reprezenta
producătorii străini, plasând comenzile clienților pentru materiale polimerice pe piața
israeliană.
Piața locală de aproximativ 700.000 MT / an de polimeri este destul de mare având în
vedere toate aspectele, astfel încât compania este interesată să își extindă sursele de
aprovizionare. Compania caută în mod activ producători ai următoarelor produse
polimerice: HDPE (polietilenă de înaltă densitate), LLDPE (polietilenă liniară de joasă
densitate), PE (polietilenă), PET (polietilen tereftalat), PP (polipropilenă) si altele.
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Compania este interesată să găsească producători străini de materii prime polimerice
de înaltă calitate pentru a-și importa produsele în Israel și să opereze în baza unui
acord de agenție comercială. Nu sunt interesați de intermediari (comercianți sau alți
distribuitori), ci numai producători direcți.
Specificații
tehnice

Compania va aprecia orice ofertă din partea producătorilor potențiali pentru una sau
mai multe materiale din cele indicate mai sus.
Materialele ar trebui să fie fabricate în conformitate cu cerințele ISO9000 și să aibă
aprobare din partea FDA America.

Valabilitate

8/3/2019 12:00:00 AM

7. Produse promoționale ecologice și consumabile de birou cerute pentru distribuție
Ref: BRPL20180625001

Descriere

O companie poloneză care operează în industria publicitară începând cu anul 2003
vinde produse promoționale durabile si consumabile pentru birou (cum ar fi pixuri pe
bază de porumb și mașini de jucărie cu motor solar). Firma este interesată să își
extindă sortimentul și să adauge noi produse in oferta proprie, sub forma unui acord
de servicii de distribuție.
Clienții sunt agenții guvernamentale, instituții financiare, ONG-uri și diverse alte
entități. Ei au experiență in cooperarea cu parteneri internaționali (furnizorii lor provin
din Germania și Olanda).

Specificații
tehnice

Compania solicită noi produse promoționale și materiale de birou pentru distribuție,
astfel încât să își poată extinde oferta. Sunt deschisi pentru orice ofertă, dar sunt
interesati în special de pixuri, creioane și orice alte gadgeturi și accesorii
promoționale. Produsele trebuie să fie ecologice (cu un certificat care să le confirme),
reciclabile și de cea mai înaltă calitate. Firma va fi responsabilă pentru promovarea
produselor și pentru vânzarea acestora către consumatorii finali. La rândul său, este
de așteptat ca un partener să producă și să le livreze în intervalul de 2 săptămâni de la
efectuarea comenzii.
Firma caută un furnizor cu experiență, stabil și financiar din punct de vedere financiar,
de produse promoționale și materiale de birou. Produsele ar trebui să aibă un
certificat care să confirme că sunt sigure pentru oameni și pentru mediu și să fie
reciclabile. Timpul de livrare nu trebuie să depășească două săptămâni.
Tipul partenerului: companii specializate în fabricarea produselor promoționale și a
articolelor de birou (pixuri, creioane, alte gadgeturi și accesorii promoționale).
Rolul partenerului: partenerul este așteptat să producă și să livreze produsele
solicitate în 2 săptămâni de la comanda inițială. Orice materiale și informații care ar
contribui la creșterea gradului de conștientizare a produselor ar fi de asemenea
binevenite.
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Produsele oferite de companie au diverse certificate de atestare (FSC, Ecogaranti,
TÜV SÜD, etichete ecologice).
Valabilitate

8/3/2019 12:00:00 AM

8. Furnizori de materie primă din țări UE sunt solicitați de un producător cipriot de săpunuri
și produse cosmetice organice fabricate manual, cu ulei de cânepă industrial, pentru
acorduri de fabricație.
Ref: BRCY20180730001

Descriere

O companie cipriotă specializată în fabricarea de săpunuri și produse cosmetice
certificate 100% organice, fabricate din ulei de măsline, ulei de nucă de cocos și ulei
de cânepă, caută parteneri din țări UE în cadrul unor acorduri de fabricare. Materiile
prime cautate sunt ulei de nucă de cocos, ulei de argan organic, uleiuri esențiale și
lapte de cămilă și măgar sub formă de pudră.
Compania cipriotă, înființată în 2014, este producator licențiat de săpunuri și produse
cosmetice 100% pur organice fabricate manual, cu ulei de cânepă industrială
(cannabis satina L).
În 2015, compania a obținut licența de fabricație pentru produse cosmetice in Cipru și
a început să vândă produse pe piață. În primele șase luni ale anului 2018, vânzările sau triplat pe piața din Cipru.

Specificații
tehnice

Produsele companiei variază în funcție de ingrediente și au proprietăți de vindecare
diferite.
Sapunurile organice fabricate manual sunt fabricate din ulei de măsline, ulei de nucă
de cocos, ulei de semințe de cânepă, uleiuri esențiale, lapte de cămilă, lapte de capră,
aloe vera și ulei organic de argan.
Cosmetica organica este bazata pe ulei de seminte de canepa si acid hialuronic (creme
de corp, creme de maini, creme de fata, lotiuni de corp, ulei de corp).
Săpunurile și produsele cosmetice ale companiei sunt folosite ca tratament pentru
pielea uscată. Acestea se adresează problemelor de piele cum ar fi pielea uscată,
iritată sau mâncărime, alergii, psoriazis, acnee etc. Sunt complet biodegradabile,
astfel încât nu produc efecte dezastruoase asupra mediului.
Toate produsele sunt fabricate manual folosind metoda de fabricare a săpunului la
rece și 100% materii prime organice de calitate superioară fără aditivi chimici și toxici,
parfumuri și culori.
Toate ingredientele utilizate în producerea săpunurilor sunt organice, 100% naturale,
reciclate, fără OMG-uri (organism modificat genetic), fără parabeni, sulfați, coloranti
artificiale, parfumuri artificiale și produse petrochimice.
Mai mult, toate produsele sunt testate dermatologic, hipoalergenice, certificate și
raportate la Portalul de Notificare a Produselor Cosmetice (CPNP) al UE. Fiecare
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dintre produse este realizat după consultarea unor specialiști (dermatologi,
agronomi, botanisti și analiști chimici).
Capacitatea companiei este de 40.000-50.000 săpunuri pe lună, cu posibilitatea de
producție mai mare, dacă este solicitată. Cantitățile minime de comandă acceptate
de companie sunt 1000 de săpunuri.

Compania caută potențiali parteneri din țările UE în cadrul unor acorduri de fabricație.
Compania este interesată de identificarea unor parteneri europeni de afaceri pentru
aprovizionarea cu materii prime necesare procesului de producție a săpunurilor și
cosmeticelor organice produse manual. În mod specific, aceasta caută producători de
materii prime, cum ar fi uleiul de cocos, uleiul de argan organic, uleiurile esențiale
organice, laptele organic de cămilă etc. Materiile prime trebuie furnizate în cantități
vrac și acreditate ca fiind ecologice, cu toate certificatele de analiză.
Compania a fost premiată de Uniunea Europeană cu "Premiul de calitate pentru
achiziții publice ecologice" în 2017, deoarece produsele sale au redus impactul asupra
mediului pe tot parcursul ciclului lor de viață. De asemenea, este certificată de PETA
(Oameni pentru tratamentul etic al animalelor). Compania este acreditată ISO 22716:
2007 și GMP.
Produsele sale sunt certificate de Eco-Cert și sunt înregistrate de catre autoritățile
naționale și europene corespunzătoare, cum ar fi în CPNP (Portalul de notificare a
produselor cosmetice).
De asemenea, produsele sunt înregistrate în GreenPortal lansat de Eco-Cert pentru
produse cosmetice verzi, detergenți și arome de acasă.
Produsele au caracteristici unice privind ingredientele: ulei de cânepă industrială
(Cannabis Sativa L).
Partenerii potențiali ar trebui să fie producători europeni de ulei de cocos, ulei de
argan organic, uleiuri esențiale organice, lapte organic de cămilă, sub formă de pudră.
Materiile prime trebuie livrate în cantități mari și la prețuri accesibile.
Materiile prime ar trebui să fie, de asemenea, ecologice și acreditate cu asigurarea
calității.

Valabilitate
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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

een@adrnordest.ro

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale
autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene.

een.ec.europa.eu

