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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. Firmă olandezã cautã producãtori certificați de textile din Europa 

Ref: BRNL20180601001 

Descriere  

O firmă olandeză furnizeazã sprijin pentru producătorii de etichete durabile, în ideea 
de a promova un climat sanatos, ecologic și prietenos cu mediul. Pentru a conecta 
producătorii acestor etichete cu alți producători certificați, caută producători de 
îmbrăcăminte cu sediul în Portugalia, Polonia, Bulgaria, România și Turcia, în baza 
unui acord de fabricație. 
 
În 2017, trei antreprenori olandezi au început să ghideze realizarea etichetelor din 
confecții, pentru a le produce mai sustenabil. Aceștia acordă sprijin în realizarea de 
etichete încă de la început, prin modul în care producătorii pot alege să-și proiecteze, 
să-și dezvolte și să producă articole de îmbrăcăminte, oferind servicii care 
îmbunătățesc și simplifică producția de îmbrăcăminte.  

Specificații 
tehnice   

Pentru moment, firma lucrează cu companii de producție cu sediul în India. Dar doresc 
să colaboreze cu companii de producție ecologice / durabile din Europa și cu furnizori 
de țesături și accesorii. Cerințe de la potențialii parteneri: 
 
- Certificare prin standardul Global Organic Textiles (GOTS), Asociația OEKO-TEX® 
sau FAIRTRADE 
- Compania olandeză dorește să înceapă cu comenzi în cantități de la 50 până la 2000 
de bucăți; 
- Compania de producție să fie flexibilă / deschisă pentru a fi vizitată; 
- Pondere echilibrată între bărbați și femei în cadrul personalului; 
- Oferă un portofoliu de produse de sezon viitoare; 
- Sunt la curent cu evoluțiile pieței, tendințele viitoare și problemele globale. 
 
Noii parteneri potentiali ar trebui sa aibă sediul în Portugalia, Polonia, Bulgaria, 
România sau Turcia. Partenerii potențiali trebuie să aibă o misiune și o viziune de etică 
și de mediu, care să fie deja vizibilă în ceea ce privește politicile de energie, de tratare 
a apei și de angajați. Este avută în vedere încheierea unui acord de fabricație. 
 

Valabilitate  7/24/2019 12:00:00 AM 

2. Un producător ceh de produse inovatoare, cosmetice, suplimente nutritive și produse 
medicale naturale caută parteneri pentru cooperare, în cadrul unui acord de servicii de 
distribuție sau acord de fabricație  

Ref: BOCZ20180725001 

Descriere  

Compania cehă se ocupă cu dezvoltarea, producția și comercializarea de produse 
farmaceutice inovatoare și naturale, cum ar fi produse cosmetice, suplimente nutritive 
și alte produse medicale și oferă contract de fabricație – sub eticheta privată (marcă 
privată).  
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Compania cehă realizează produse de ultimă generație de tip dermato-cosmetice, 
suplimente nutriționale și alte produse medicale în cadrul mărcii sale. Se concentrează 
în principal, pe piața produselor farmaceutice, unde vine nu numai cu produsele sale, 
ci și cu produse fabricate în cadrul unui contract de fabricație. Dispune de mai multe 
linii de fabricație pentru produse de marcă - cele mai importante sunt produsele pentru 
fazele post-operatorii, confecționate din ulei bio canabis, pentru a trata afecțiuni 
speciale ale pielii, cum ar fi eczeme sau psoriazis, produse comune de nutriție, produse 
de întinerire pentru piele matură, produse de igienă intima și produse pentru bebeluși. 
 
Compania este, în prezent, un jucător puternic pe piața farmaceutică cehă și slovacă, 
în ceea ce privește vânzările în farmacii, clinici private și lanțuri de farmacii. Produse 
selectate ale companiei sunt prezente și în alte țări, cum ar fi Polonia, Rusia, Spania, 
Bahrain și altele. Produsele sunt împărțite în mai multe linii, concentrându-se pe 
diferite probleme de sănătate. Compania își proiectează, dezvoltă și fabrică produsele 
utilizând nanotehnologii și ingrediente bioactive. 
 
Compania caută un partener de afaceri, deoarece nu este interesată să aibă o filială în  
străinătate, dar ar dori să își extindă activitățile pe noi piețe. În consecință, compania 
caută un partener care să se ocupe de acordul de servicii de distribuție, de acordul de 
fabricație sau de acordul de joint venture. 
 
Compania este interesată în principal de găsirea de noi parteneri în România, Bulgaria, 
Danemarca, Suedia și Germania, dar este deschisă și partenerilor interesați din alte 
țări, in baza urmatoarelor forme de colaborare: 
 

Specificații 
tehnice  

Contract de servicii de distribuție: 
Compania caută distribuitori pentru distribuirea produselor sale la farmacii, lanturi de 
medicamente, clinici private, medici și centre medicale. Partenerul ar trebui să 
efectueze singur anumite activități, cum ar fi marketingul și vânzările, în țara 
utilizatorului final, dar compania cehă este deschisă pentru contribuția financiară 
pentru aceste activități. Compania cehă își poate furniza produsele de marcă și toate 
materialele de susținere împreună cu o posibilă cooperare în ceea ce privește 
dezvoltarea de noi produse sau modificarea produselor existente pentru a răspunde 
așteptărilor potențialului partener și a clienților săi. 
 
Acord de fabricație: Una dintre activitățile principale ale companiei cehe este  
fabricarea de etichete. Compania oferă un serviciu complex care include proiectarea, 
dezvoltarea, fabricarea și distribuția de produse cosmetice, suplimente alimentare sau 
dispozitive medicale, pe piețele din Cehia și Slovacia, pe baza dorințelor clienților 
privați. 
 
Joint venture: Compania caută un partener adecvat pentru distributie pe piețele din 
străinătate. Una dintre opțiunile de cooperare este și intrarea într-un joint-venture cu 
compania locală. 
 

Valabilitate   8/24/2019 12:00:00 AM 
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3. Distribuitor din Marea Britanie de o gamă de produse de uz casnic și mobilier caută 
producători est-europeni de mobilier prin auto-asamblare 

Ref: BRUK20180820001 

Descriere  

Un furnizor din Marea Britanie de mobilier este interesat de producerea de mobilier 
prin auto-asamblare. Partenerii trebuie să aibă experiență în produse din fibră de 
sticlă cu densitate medie (MDF), produse din lemn masiv sau din folie de MDF. 
 
În plus, toate fabricile ar trebui să dispună de audituri relevante necesare pentru 
aprovizionarea din Marea Britanie. Compania are o vastă experiență în comerțul 
internațional și caută parteneri pentru un acord de fabricație. 

Specificații 
tehnice  

Compania a fost înființată din 1970 și a obținut o recunoaștere semnificativă ca lider 
de piață. Are peste 45 de angajați cu o cifră de afaceri de peste 10 milioane de lire 
sterline.  
 
Compania dorește să se extinda și caută producători de mobilier prin auto-asamblare, 
predominant pentru bucătării, băi și dulapuri. Fabricile interesate ar trebui să dispună 
de certificarile necesare pentru aprovizionarea din Marea Britanie și ar trebui să aibă 
experiență în fabricarea de produse din fibră de sticlă cu densitate medie (MDF), din 
lemn masiv sau din folie de MDF. 
 
Specificații tehnice sau expertiză: 
- Experienta in produse din fibra de sticla cu densitate medie (MDF), produse din lemn 
masiv sau MDF. 
- Acreditat sau auditat pentru a asigura că bunurile sunt eligibile pentru vânzare în 
Marea Britanie 
- Experiență în comerțul internațional 

Valabilitate   9/5/2019 12:00:00 AM 

4. Un producător polonez de regranulate caută furnizori de deșeuri de ambalaje din plastic 

Ref: BRPL20180724001 

Descriere  

O companie poloneză este specializată în producția de regranulate din polipropilenă 
și polietilenă. Compania caută furnizori de deșeuri pre-și post-producție - cod 
15.01.02 (ambalaje din plastic), în conformitate cu Lista europeană a deșeurilor. Este 
dispusă să colaboreze cu companii din țări europene, pe baza unui acord de 
fabricație. 
 
Compania din regiunea nord-est a Poloniei se află pe piață încă din anul 2000. Este 
un producător de top de polipropilenă (PP) și polietilenă (PE) realizată numai din 
deșeuri post industriale. Compania procesează lunar până la 1000 de tone de deșeuri. 
Oferă regranulate PP negre, PE negre, regranulate de culoare PP, PE, granule PP gri 
și regranulate naturale PP. De asemenea, produce gazon pentru a întări și a stabiliza 
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terenul, asigurând în același timp circulația naturală a apei în pământ. Firma pune un 
accent puternic pe aspectele de mediu. 
 
Compania colaborează cu parteneri de afaceri din Polonia, Franța și Germania. De 
asemenea, este foarte activă în domeniul obținerii de subvenții din fonduri UE și 
participă la numeroase evenimente comerciale pentru a-și promova produsele și 
serviciile. Certificate și standarde de calitate deținute: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 
2015. 
 
Compania este dispusă să încheie acorduri de cooperare cu producători care 
generează deșeuri (codul deșeurilor 15.01.02 - ambalaje din plastic). Compania ar 
dori să achiziționeze deșeuri de PP și PE pre-producție. De asemenea, este interesată 
să cumpere deșeuri PP și PE post-producție, însă aceste deșeuri vor fi verificate cu 
meticulozitate înainte de acceptarea expedierii. 
 
Compania dorește să stabilească contacte cu noi furnizori, în cadrul unor acorduri de 
fabricație. Colaborarea vizata este cu firme din industria alimentară, industria 
ambalajelor, producători de folii, producători de textile, companii de ambalare, 
imprimante flexografice etc. care obtin deșeuri de ambalaje din plastic în timpul 
procesului de productie, din diverse țări europene. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania caută parteneri de afaceri care pot furniza deșeuri PP / PE. Firma ar dori să 
colaboreze cu parteneri de afaceri din industria alimentară, industria ambalajelor, 
producători de folii, producători de textile, companii de ambalare, imprimantele 
flexografice etc. Clientul caută companii cu care să semneze un contract de 
fabricație. Partenerii potențiali ar trebui să fie fiabili și capabili să livreze deșeurile la 
timp. 

Valabilitate  8/14/2019 12:00:00 AM 

5. Societate belgiană de distribuție caută furnizori de resturi din aluminiu, cupru și cutii de 
carton în vrac 

Ref:  BRBE20180821001 

Descriere  

Compania belgiană de distribuție, înființată acum doi ani, se ocupă cu comercializarea 
în vrac a diferitelor tipuri de produse: textile, țesături, produse ecologice și suplimente 
alimentare pentru sănătate. Are un număr mare de clienți din diverse țări europene și 
din afara UE. Este angajată în întregul proces al lanțului de aprovizionare de la materii 
prime până la produsul final și permite clienților săi să aibă acces la toate produsele și 
serviciile sale. 
 
Compania doreste să-și extindă portofoliul cu deșeuri reutilizabile, deoarece a 
identificat o piață imensă în străinătate. În acest moment, dorește să cumpere resturi 
de aluminiu, cupru și cutii de carton în vrac pentru uz industrial, pentru a le reutiliza în 
alte procese de producție. Resturile de aluminiu și aliaje de aluminiu sunt utilizate 
pentru fabricarea de lingouri pentru piese turnate și componente auxiliare pentru 
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produse din aluminiu. Resturile de cupru sunt folosite pentru fabricarea sârmei de 
cupru și a produselor din cupru reciclat. Resturile de carton sunt folosite pentru a face 
noi cutii de carton sau cartoane. Resturile provin de la companii industriale, care 
uneori le reciclează intern, dar cele mai multe ori, revând resturile în formă brută către 
angrosiști sau comercianți. Mulți dealeri de deșeuri caută piețe de export și cumpără 
resturi dinafara Europei. Aceștia ar putea fi parteneri interesanți pentru compania 
belgiană. 
Forma de cooperare vizată este de acord privind serviciile de distribuție. 
 

Specificații 
tehnice  

 Partenerii potențiali ar putea fi producători europeni care prelucrează aluminiul, 
cuprul sau cartonul, care oferă deseurile rezultate din procesele lor de fabricație. 
Ar putea fi, de asemenea, distribuitori implicați în activitatea de colectare a deseurilor  
din Europa pentru o perioadă lungă de timp (minim 5-10 ani). Aceștia ar trebui să fie 
la curent cu regulile de certificare și de export. 
Odată ce va exista un acord privind prețul și calitatea deșeurilor, compania belgiană 
este pregătită să se angajeze într-un contract de distribuție pe termen lung pentru 
achiziții lunare de volum mare. 

Valabilitate  8/24/2019 12:00:00 AM 

  

6. Furnizor slovac de control inteligent al iluminatului pentru clădiri inteligente din oraș și 
clădiri industriale și comerciale caută servicii de distribuție și acord de licență. 

Ref:  BOSK20180528001 

Descriere  

Firma slovacă este furnizor de sistem inteligent de management al iluminatului 
pentru orașe inteligente și clădiri comerciale și industriale, bazându-se pe o 
tehnologie brevetată PLC (comunicații de linii electrice), cu amortizare în mai puțin 
de doi ani și rentabilitate a investiției de peste 50%. Aceasta tehnologie permite 
clienților să diminueze intensitatea luminii de la distanță și să stabilească programe 
de iluminat. Compania caută noi furnizori de servicii pentru municipalități, 
producători de corpuri de iluminat și alte firme. 

Specificații 
tehnice  

 
Sistemele de control inteligente pentru iluminatul stradal și iluminatul interior de mari 
dimensiuni sunt alcătuite din module electronice și software (SaaS). 
Pentru a implementa soluția de iluminat controlată online în oraș, compania trebuie 
să instaleze module (receptoare) în corpurile de iluminat și modulatoare de semnal și 
controler (emițătoare) în casete electrice. Fiecare linie de alimentare (fază) este 
conectată printr-un modulator. Controlerul oferă funcții de conectivitate la distanță, 
gestionare și funcții de diagnosticare automată în sistem. Clientul beneficiază de 
acces la gestionarea integrală a iluminatului orașului și vizualizarea completă a 
infrastructurii de iluminare prin intermediul software-ului ușor de utilizat pe web. 
 
Baza este tehnologia originală de comunicații de energie electrică. Compania caută 
parteneri care să distribuie, să consulte și să instaleze tehnologia de iluminare 
inteligentă în teritoriile UE care nu sunt acoperite de rețeaua existentă. 
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În fiecare țară, compania caută 2-3 parteneri care vor vinde, instala și furniza soluții 
inteligente de iluminat. Compania oferă o tehnologie unică, extrem de competitivă. 
Serviciul local este necesar pentru iluminarea întotdeauna, de aceea compania caută 
companii de iluminat care doresc să-și extindă portofoliul de produse / servicii cu 
tehnologie high-tech suplimentară. 
 
Acord de servicii de distribuție - Compania caută companii partenere să 
comercializeze, să distribuie și să sprijine un sistem inteligent de management al 
iluminării. 
 
Acord de licență - Compania parteneră (pe lângă distribuție) poate produce modulele 
inteligente sub licență. 
Soluția este superioară tuturor tehnologiilor PLC și a tehnologiilor wireless 
concurente: este mult mai robustă, are performanțe mai bune de operare și este mult 
mai ieftină de instalat și de operat. 
 
Principalele avantaje ale acestei tehnologii inovatoare: 
- nu există al doilea fir și nici un filtru necesar 
- capacitatea de transfer mai mare permite transmisia de până la 5 km fără repetoare 
- performanța nu este afectată de rețelele electrice instabile 
 
Conectivitate cu platforma IoT 
- permite stâlpilor de lămpi să servească ca stații de încărcare pentru VE (vehicule 
electrice)  
- soluția ideală pentru senzorii de lățime de bandă redusă (poluare, vreme, mișcare 
etc.) 
- măsurarea inteligentă mai ieftină decât soluțiile wireless 
Platformă deschisă 
- compatibila cu toate tipurile principale de corpuri de iluminat, producătorii și 
standardele de automatizare a locuinței 
- se integrează cu standardele existente utilizate în clădirile inteligente și în orașele 
inteligente (KNX, DALI ...) 
 
Economii la clienți 
- programele flexibile de economisire a energiei economisesc 30% -40% din costurile 
energiei electrice 
- costuri de utilizare mai mici decât tehnologiile concurente 
- reducerea costurilor de întreținere prin comunicarea pe două căi 
 
Acord de servicii de distribuție 
- Compania caută companii partenere să comercializeze, să distribuie și să susțină un 
sistem inteligent de management al iluminării. Compania parteneră va participa activ 
la licitațiile locale pentru upgrade-uri de iluminat, obținând avantaj competitiv cu 
caracteristici unice ale iluminatului inteligent. Compania sprijină parteneri cu training, 
materiale de marketing și suport tehnic. 
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Acord de licențiere 
- Compania parteneră (pe lângă distribuție) poate produce modulele inteligente sub 
licență. Compania caută în primul rând producătorii de iluminat cu LED-uri, care sunt 
interesați să realizeze produse controlate prin intermediul rețelei electrice. 
 

Valabilitate  6/29/2019 12:00:00 AM 

7. Agenție britanică de relații publice oferă servicii de gestionare a mărcilor în cadrul unor 
acorduri de externalizare / subcontractare 

Ref:  BOUK20180810002 

Descriere  

Compania de consultanță în relații publice (PR) și social media din Marea Britanie este 
specializată în gestionarea profilului, conținutului și imaginii mărcilor din Marea 
Britanie și de pe piețe internaționale.  
 
Deși este calificată să furnizeze servicii într-o serie de sectoare, aceasta a avut, recent, 
un succes considerabil, sprijinind mărcile de alimente și băuturi. 
 

Specificații 
tehnice  

Înființată de trei directori experimentați în 2001, compania britanică de PR și social 
media oferă clienților săi o gamă completă de servicii de comunicații creative, printre 
care: 
• Planificarea strategică și gestionarea campaniei 
• Crearea de conținut 
• Mediile și relațiile de influență 
• Evenimente și expoziții 
• Criza și problemele comunicării 
și altele. 
 
În plus, firma este capabilă să ofere un serviciu digital complet integrat, care include 
strategia și managementul social media, strategia de achiziție e-commerce, 
managementul brandului și reputației. 
 
De-a lungul anilor a obținut un mare succes în calitate de specialist în domeniul 
comunicațiilor de marcă, gestionând profilul, conținutul online și imaginea pentru o 
serie de mărci din Marea Britanie și, mai recent, din alte țări din UE și Norvegia. Are o 
experiență deosebită în sectorul mărcilor de alimente și băuturi, dar lucrează și cu 
clienți din alte domenii, cum ar fi transport, moda, bunuri de uz casnic, agrement, 
proprietate comerciala și infrastructura. 
 
Ca parte a strategiei proprii de creștere, compania ar dori să exploreze posibilitatea 
de a oferi consultanță în relații publice și consultanță socială partenerilor care doresc 
să creeze o consistență a mărcii pe piețele internaționale sau care doresc să lanseze 
sau să optimizeze profilul de brand existent în Marea Britanie.  
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Partenerii ar putea fi proprietari de mărci care doresc să externalizeze acest tip de 
expertiză sau alți specialiști în managementul mărcilor care doresc să subcontracteze 
oferta de strategie de PR și social media ca parte a portofoliului de servicii pentru 
mărci importante. 
 
Compania oferă următoarele avantaje partenerilor potențiali: 
 
• O abordare condusă de director și extrem de pro-activă în domeniul consultanței PR 
și social media; 
• Doi dintre cei trei directori au lucrat ca jurnaliști înainte de PR și toți au lucrat atât 
privat cat și în agenție; 
• Experiență atât în mediul de afaceri și în mediul de consum, cât și în relațiile de 
influență; 
• O echipă suficient de mare pentru a încorpora o gamă largă de expertiză în domeniul 
consultanței PR și social media, dar suficient de mică pentru a răspunde rapid și creativ 
nevoilor clienților; 
• Succes dovedit în gestionarea profilului unui număr de mărci importante pe piața 
britanică și pe alte piețe internaționale, evidențiat de o serie de mărturii ale clienților 
și studii de caz. 
 
Parteneri ideali ar fi specialiștii în managementul mărcilor, care au nevoie de o 
strategie de relații publice și de social media, ca parte a portofoliului de servicii pentru 
branduri importante (care funcționează pe baza unui acord de subcontract cu agenția 
din Marea Britanie). De asemenea, ar putea fi si proprietarii de mărci care doresc să 
externalizeze suportul de specialitate pentru crearea unei coerențe în profilul lor 
digital pe piețele internaționale. De interes deosebit ar fi parteneri care operează în 
sectorul alimentației și al băuturilor. 
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8. O companie israeliană care oferă soluții complete pentru zgomot și probleme acustice 
caută parteneri pentru acorduri de distribuție, licențiere și / sau fabricare 

Ref: BOIL20180415001 
 

Descriere  

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 
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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. 
 
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.  
  

Specificații 
tehnice  

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. 
 
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 
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. 
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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 
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http://www.tehnopol-is.ro/
http://www.ccibc.ro/
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