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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 europeana este o inițiativă a Comisiei Europene si 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 sa inoveze si sa acceseze noi piețe.  

In acest sens, va invitam sa consultați câteva oportunități de colaborare care au 

fost selectate din baza de date centralizata a Rețelei cu peste 10.000 de 

propuneri de colaborare. 
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1. Companie de confectii din Marea Britanie doreste sa-si extinda gama de produse si 

cauta companii experimentate pentru productia de haine dedicate activitatilor sportive   

Ref: BRUK20161107001  

Descriere 

Companie care detine un brand renumit in Marea Britanie doreste sa-si extinda 
gama de produse si cauta o colaborare cu o companie cu experienta in domeniul 
producerii hainelor dedicate activitatilor sportive (tricouri, pantaloni, hanorace, 
jachete si veste).  
Firma britanica doreste o colaborare cu un partener interest de colaborare in 
diverse domenii:  design, proiectare, eficienta costuri de productie, inovare (noi 
tipuri de tesatura). Compania cauta un producator care sa poata livra produse 
specifice pentru mai multe tipuri de activitati sportive. 
Produsele livrate vor fi vandute initial in Marea Britanie. In functie de capacitatea de 
promovare si dezvoltare a brandului, precum si de succesul acestor produse, se 
vor face livrari si pe piete noi. Ca urmare, producatorul trebuie sa aiba capacitatea 
de a livra marfuri care sa corespunda standardelor europene.   

Tipul si Rolul 
partenerului 
cautat  

Producatori de articole de imbracaminte pentru sport incluzand, dar fara a se limita 
la: tricouri, tricouri cu maneca lunga, pantaloni pentru jogging, hanorace, jachete si 
veste.   

Valabilitate 
anunt  

11/14/2017 12:00:00 AM 

 
 

2. Companie din Marea Britanie, care se ocupa cu livrarea de produse pentru crese si 

gradinite cauta producatori europeni de produse din lemn, in vederea incheierii unui 

acord de cooperare   

Ref: BRUK20161026001  

Descriere  

O companie cu experienta din Marea Britanie, specializata in designul si distributia 
de produse pentru gradinite si crese solicita serviciile unei companii europene, in 
vederea incheierii unui acord de producere  
In acelasi timp compania britanica doreste sa isi extinda gama de produse de 
mobilier pentru copii precum si alte tipuri de produse destinate copiilor. 
In acest moment, compania distribuie: 
- gentute pentru copii in diferite forme si culori; 
- leagane si balansoare pentru copii in forme diferite;   
- saculete unisex pentru hainute de schimb pentru copii; 
- scaune inalte, din lemn, pentru copii;  
Compania a castigat 6 premii in Marea Britanie, in ultimii 3 ani pentru produse 
inovative pentru copii, cel mai recent premiu fiind medalia de aur la salonul “Mama 
si copilul”, in 2016.   
Firma britanica livreaza produse catre gradinite, crese si retele de retail din Marea 
Britanie, inclusiv pentru companiile de retail care vand produse pentru copii.  
Compania ofera produse cu design exclusivist, special desenate, licentele de 
executie fiind in proprietatea lor.      
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Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Potentialii parteneri interesati sa lucreze cu compania din Marea Britanie, trebuie sa 
aiba experienta in prelucrarea lemnului si sa aiba o baza solida de furnizori de la 
care sa poata achizitiona materialele necesare (inclusiv partea de feronerie si 
ambalare a produselor). Este absolut esential ca partea de control a calitatii sa 
includa inspectarea produselor inainte de livrare, astfel incat acestea sa 
indeplineasca specificatiile cerute.  
Producatorul selectat trebuie sa aiba capacitatea sa produca cantitati mici in 
perioade scurte de timp (comanda minima: 250 bucati/comanda), dupa agreerea 
structurii de pret de catre ambele parti.  
De notat este faptul ca se va semna un contract de confidentialitate de fiecare data 
cand se vor negocia noi produse.  
In acelasi timp compania britanica isi doreste o colaborare pe termen lung cu un 
partener care are cunostinte, capacitate, dotari si intelege sa lucreze responsabil, 
cu onestitate si corectitudine.  
 

Valabilitate 
anunt  

11/9/2017 12:00:00 AM 

 

3. Un distribuitor inovativ de produse alimentare si bauturi din Marea Britanie cauta o 

franciza pentru produse de brutarie si patiserie  

Ref: BRUK20151116001  

Descriere  

Compania britanica cauta sa devina primul reprezentant in Marea Britanie a unei retele 
de succes din Europa.  
 
Firma britanica urmareste un brand reprezentativ care sa intruchipeze excelenta, sa fie 
foarte popular si cu o buna identitate in tara sa de origine. Brandul trebuie sa ofere o 
gama variata de delicatese cum ar fi rulouri, produse de patiserie, prajituri cu ciocolata, 
macaroons, pricomigdale, prajituri pentru ocazii speciale, briose, torturi de nunta, 
ceaiuri si cafele, sandwichuri proaspete, biscuiti, paine, etc.  
 
Aditional, francizatul ar putea vinde en-gross catre retelele de retail (supermarketuri, 
bacanii, cluburi si alte magazine similar), ceea ce ar permite vanzarea de cantitati mari 
din produsele posibilului partener.  

Specificatii 
tehnice    

Francizorul ar trebui sa poata oferi diverse tipuri de produse de panificatie si sa ii 
permita francizatului sa vanda o gama variata de produse.  
De asemenea francizorul ar trebui sa ofere training si asistenta.  
Contractul de franciza va oferi francizatului dreptul de a vinde si protectie pentru un 
anumit teritoriu din aria geografica mentionata. 
Compania britanica este interesata de o franciza pe termen de 20 ani, cu optiunea de 
a o reinnoi pentru alti 20 de ani, daca conditiile de reinnoire sunt indeplinite.  
Este posibil si un contract pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de reinnoire pentru 
alti 5 ani, daca conditiile de reinnoire sunt indeplinite.  
    

Valabilitate 
anunt  

5/24/2017 12:00:00 AM 
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4. Companie daneza, specializata in constructii si industria materialelor de constructii 

cauta noi furnizori.   

Ref: BRDK20160927001  

Descriere 

O companie din Danemarca, infiintata in anul 2012, specializata in constructii si servicii 
pentru industria de constructii cauta noi furnizori de materiale de constructii din intreaga 
Europa.  
Compania are mai mult de 10 ani de experienta in industria produselor din beton, dar, 
de-a lungul timpului, a adaugat si alte produse in portofoliul sau (metal, produse de 
izolare, granit, etc). Compania doreste sa poata oferi o gama cat mai variata de produse 
clientilor sai. Presedintele companiei are mai mult de 10 ani de experienta in vanzari si 
marketing in acest tip de afaceri si cunoaste foarte bine piata locala.     
In ultimii ani compania a incercat constant sa ofere cele mai bune pachete de materiale 
catre clienti.   
Compania daneza propune un nou model de afaceri, printr-o cooperare cat mai stransa 
cu furnizorii, care ar trebui sa vada in ei o platforma logistica si de vanzare pentru 
accesarea pietei daneze. 
Pentru a putea oferi servicii logistice furnizorilor, compania daneza detine un spatiu de 
depozitare in zona centrala a Danemarcei, care poate fi inchiriat. In acest fel, accesul 
in toate colturile Danemarcei este asigurat. Cu acest model de afaceri, se doreste 
optimizarea lantului valoric astfel incat fiecare veriga din interiorul acestui lant valoric sa 
poata obtine maximul de profit din aceasta colaborare.  
Cel mai nou produs al acestora il reprezinta sobele si accesoriile pentru acestea. Acest 
produs este vandut direct catre consumatori, prin intermediul magazinului on line pe 
care acestia il detin. Sunt interesati in achizitia de noi tipuri de sobe si accesorii pentru 
a putea fi mai buni decat competitorii lor si pentru a fi capabili sa creeze pachete mai 
ieftine si diversificate. 
In acest moment gama de produse cuprinde: 

- Prefabricate din beton; 
- Produse din granit;  
- Materii prime (nisip, pietris si sorturi) in saci mici sau mari; 
- Produse din otel; 
- Produse pentru izolare si polistiren; 
- Brichete, lemne de foc si peleti (10-15 kg pe sac);  
- Sobe;  
- Rulouri de gazon; 
- Beton aerat; 
- BCA-uri; 
- Material antiderapant pentru drumuri; 
- Placi din beton sclivisit; 

 
Toate produsele sunt vandute in Danemarca fie prin dealerii companiei, fie prin 
magazinul online propriu.  
 
Agentia este, de asemenea, interesata de produse inovative, chiar daca nu fac parte 
din gama lor de produse. Ar putea fi materiale sustenabile sau materiale de izolatie 
inovative. In ceea ce priveste sobele, acestea ar trebui sa indeplineasca toate 
standardele daneze.  

Specificatii 
tehnice  

Cel mai interesant produs pentru compania daneza il reprezinta sobele pe lemne, care 
trebuie sa indplineasca anumite standarde in Danemarca: 
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emisie de particule medie 4*g/kg, conform NS 3058 / NS 3059 sau emisie de pulberi 
max 30*mg/Nm3 la 13 % oxygen in conformitate cu "DIN Plus Zertificierungsprogramm" 
OGC 120*mgC / Nm3 at 13% O2. 
Principalul interes il reprezinta produsele de mai jos, dar sunt interesati si in produse 
noi si inovative care ar putea inlocui vechile produse sau ar putea fi incluse in portofoliul 
lor de produse:   

- Prefabricate din beton ca pavele, dale, mortar sau ciment in saci, sisteme de 
placare pentru peretii exterior, etc. Toate produsele din beton cu suprafata 
finisata ar putea fi de interes; 

- Granit, produse precum pietre de gradina, borduri, pavele, scari, orice element 
pentru gradini; 

- Materii prime in saci (mici sau mari) cum ar fi ciment, praf de piatra, mortar, 
pietris, mranita, aschii de lemn, scoarta de copac, ingrasaminte, etc; 

- Produse din metal cum ar fi structure metalice; 
- Pietre decorative de gradina cum ar fi pietre de var, gresie de exterior si alte 

feluri de produse decorative din beton; 
    

Nu sunt interesati in materiale de constructie utilizate in construirea de acoperisuri.  

Valabilitate 
anunt  

11/14/2017 12:00:00 AM 

 

5. Companie franceza cauta un subcontractor pentru prelucrarea diverselor piese din metal. 

Ref: BRFR20160920001  

Descriere 

Infiintata in 1985 compania franceza proiecteaza, prelucreaza si distribuie, in cantitati 
mici si medii, solutii de iluminat, autonome sau nu, fixe sau mobile, standardizate sau 
create pe masura, cu puteri instalate intre 30 si 3000 W.  
Baza de clienti ai companiei o reprezinta companiile din industrie, precum si cele din 
sectoarele militar, medical, de logistica, electric, constructii.  
Compania cauta un furnizor de piese metalice. Furnizorul actual este o companie din 
Europa de Est, dar compania franceza doreste sa lucreze cu mai multe companii. 
Piesele nu sunt complexe. Sunt necesare pentru a fi asamblate in produse electrice, 
cum ar fi cutii pentru baterii, cutii pentru invertoare sau panouri electrice.   
Furnizorul trebuie sa prelucreze table de otel galvanizate, inox sau aluminiu, cu grosimi 
intre 0.1mm (pentru 70% din produse) si 3 mm.    
Dimensiunea celui mai mare produs este de 600 mm/600 mm inainte de pliere. 
In general, sunt comandate cam 50 de tipuri de produse cu valori de aproximativ 
30.000 Eur/an.  
Exista posibilitatea de crestere pana la 80.000 EUR pe an, in functie de calitatea 
produselor livrate in perioada primului an. 

Specificatii 
tehnice  

Partenerul ar trebui sa produca partile metalice, sa le plieze cu atentie, sa le nituiasca 
si sa le vopseasca daca este solicitat.  

Valabilitate 
anunt  

10/25/2017 12:00:00 AM 

 



 
 
een.ec.europa.eu  

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. 
 

6. Companie de mobilier daneza cauta furnizori pentru tablii de masa  

Ref: BRDK20160610002  

Descriere 

Compania daneza a fost infiintata in 2014 de catre 3 parteneri, in scopul de a crea si a 
vinde mobilier antic si mobilier de interior cu design nordic. Fiecare produs al companiei 
poate fi unicat si poate fi produs intr-o mare varietate de modele. Compania a crescut 
foarte repede si are o cifra de afaceri impresionanta din vanzarile pe piata daneza. 
Produsele lor sunt fabricate in Danemarca, dar se doreste externalizarea unei parti din 
productie in scopul de a reduce costurile si timpul de lucru. 
In acest moment compania daneza cauta producatori de mobilier din scanduri de stejar 
capabili sa furnizeze tablii pentru mese. Fiecare masa ar trebui facuta din dulap din 
lemn masiv de stejar cu grosime de 40 mm, care sa nu fie lipite ci prinse in cepuri de 
lemn, sau in “coada de randunica”. Tot lemnul utilizat ar trebui sa fie certificat in clasa 
de calitate “A” fara noduri, crapaturi sau alte defecte, iar produsul trebuie livrat catre 
cumparatorul danez cu o umiditate de 6-10% Toate suprafetele trebuie sa fie slefuite 
cu smirghel cu granulatie de 320 si tratate cu lesie pentru prevenirea decolorarii. 
Fiecare nod din lemn trebuie sa fie inlocuit cu un cep de lemn, astfel incat suprafata sa 
fie plana, iar scandura trebuie tratata de doua ori cu bait intr-o gama de trei culori 
diferite. Finisajul trebuie sa fie de calitate superioara, rezistent la murdarie si apa, dar 
sa aiba o aparenta rustica.     
Compania daneza este interesata de un producator de mobilier sau componente pentru 
mobilier capabil sa colaboreze in baza unui acord de externalizare si care sa livreze in 
mod regulat produsele solicitate.    

Specificatii 
tehnice   

Pentru a evita problemele de depozitare compania daneza prefera livrari mici si 
regulate in schimbul livrarilor singulare cu cantitati foarte mari. Certificarea ISO este de 
preferat.  
Compania solicita un termen de livrare de 15 zile cu cantitati cuprinse intre 1 si 10 piese. 
Plata va fi 50 % in avans, iar restul de 50 % la livrare. 
Detalii si proiectele complete sunt disponibile pentru toate produsele iar furnizorii sunt 
rugati sa completeze un formular de furnizare in scop comparativ.     

Valabilitate 
anunt  

6/10/2017 12:00:00 AM 

 

7. Companie daneza cauta producatori de produse metalice de menaj 

Ref: BRDK20160512001  

Descriere 

Compania daneza, cu sediul in Copenhaga, a fost infiintata in 2013 si a devenit 
renumita prin catalogul lor de produse de design. Gama lor de produse include boluri, 
lampi, mic mobilier, vesela si produse de bucatarie care sunt vandute in magazinele cu 
amanuntul din Danemarca, Norvegia si Suedia. Ca urmare a numarului mare de 
comenzi, compania daneza cauta un producator care sa le furnizeze unele din cele mai 
bine vandute produse ale lor.   
Acestea include un set de 3 suporturi de lumanari din cupru, bronz si fier forjat facute 
sa se potriveasca pentru o lumanare standard de 22 mm diametru. Suporturile de 
lumanari trebuie facute dintr-o varietate de forme si dimensiuni intre 40 mm si 70 mm. 
Toate trebuie tratate cu solutii pentru a preveni coroziunea, iar detaliile tehnice 
complete sunt disponibile la cerere. Produsele nu sunt turnate, dar sunt taiate dintr-o 
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bara de metal, sablate si tratate. Produsele ar trebui sa aiba pasla neagra pe partea de 
sprijin, iar logo-ul companiei sa apara distinct.   
In acelasi timp se cauta si un producator de cuburi care sa sustina semnele de carton, 
destinat punctelor de vanzare cu amanuntul. Doua optiuni sunt solicitate: unul mai mare 
de 30x30x30 mm si unul mai mic de 20x20x20 mm. Golul are aceleasi dimensiuni in 
ambele variante. Cubul este fabricat din fier forjat negru, tratat pentru prevenirea 
coroziunii. 
Compania are, de asemenea, un numar mare de produse care ar putea fi oferite in 
viitor unui potential collaborator.   
Productia este simpla si compania crede ca ar fi potrivita pentru un mic atelier de 
prelucrare a metalelor cu activitati de taiere de baza, sablare si forjare.   
Pentru a putea pastra preturile competitive, asteapta oferte din Europa Centrala si de 
Est, dar nici alte regiuni nu sunt excluse.   

Specificatii 
tehnice  

Conditii obligatorii: nici o urma de la manipulare, fara amprente, rugina sau zgarieturi.  
Lustruirea trebuie sa fie fina. Nu sunt solicitate margini rotunjite, dar capetele nu trebuie 
sa fie taioase.    

Valabilitate 
anunt   

5/17/2017 12:00:00 AM 

 

8. Companie germana doreste sa externalizeze montarea de componente de constructie 

standard  

Ref: BRDE20160929001  

Descriere 

Compania germana din Saxonia a fost infiintata in 2008 si este specializata in mai multe 
tipuri de lucrari din sectorul constructiilor: 

- Instalarea de pereti uscati 
- Instalarea de componente de constructie standard; 
- Diferite tipuri de pardoseli; 
- Lucrari de zugravire;  

In prezent, ca urmare a unui numar mare de comenzi, compania germana cauta sa 
externalizeze o parte din lucrari catre companii specializate din acelasi domeniu pe 
intregul teritoriu al Germaniei. Compania are o buna experienta de colaborare cu alte 
companii din Estul Europei si ar fi, in primul rand, interesata sa contacteze companii din 
aceasta zona.  
Intrucat mare parte a clientilor companiei germane sunt din domeniul constructiilor 
industriale, potentialul partener ar trebui sa aiba experienta in acest domeniu de 
activitate si sa detina muncitori pregatiti pentru aceasta.    

Specificatii 
tehnice   

Subcontractorii trebuie sa fie companii reputabile, flexibile si sa fie pregatiti pentru 
proiecte pe intreg teritoriul Germaniei.  
Pregatirea si experienta muncitorilor sunt esentiale pentru indeplinirea obiectivelor de 
inalta calitate ale clientilor germani.  
Conducatorul grupului de lucru de la fiecare punct de lucru trebuie sa fie capabil sa 
comunice in limba germana.  

Valabilitate 
anunt   

10/19/2017 12:00:00 AM 

 



 
 
een.ec.europa.eu  

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. 
 

9. Companie din Marea Britanie cauta producatori de masute pliante   

Ref: BRUK20161012005  

Descriere  

Compania britanica este lider pe piata de produse de mobilier versatil, flexibil si de 
incadrare eficienta in spatiu, pentru orice tip de imobil (business sau casnic) de mai 
bine de 40 de ani.  
Compania proiecteaza, produce si vinde o gama variata de masute pliante care sunt 
foarte potrivite pentru spatiile mici. 
Ca urmare a designului inovativ si a tehnologiei de pliere, masutele ocupa un spatiu 
extrem de mic de depozitare. Acest lucru permite o utilizare eficienta a camerei pentru 
orice alte tipuri de activitate. 
Masutele sunt produse din cadru de otel vopsit si montat pe roti, iar tablia este din PAL 
melaminat. 
In acest moment firma britanica cauta o companie care sa poata produce un anumit tip 
de masuta pliabila, din gama lor de produse, in baza unui contract comercial.  
Potentialul partener ar trebui sa aiba cunostinte bune de prelucrare a otelului si 
capacitate de a ambala corespunzator aceste produse in vederea unui transport sigur. 

Specificatii 
tehnice   

Potentialul partener ar trebui sa aiba o experienta relevanta in prelucrarea si sudura 
produselor din teava metalica care sunt ulterior vopsite. Trebuie sa aiba abilitatea de a 
adauga la cadru si tablia din PAL melaminat precum si de a monta un cadru pe roti, tip 
rola.   
Experienta in ambalarea produselor de valoare mare pentru a asigura un transport 
sigur este, de asemenea, solicitata.  
In prezent se solicita 40 de masute pe luna, 480 pe an, astfel incat potentialii parteneri 
ar trebui sa aiba capacitate suficienta pentru acest tip de produse.  

Valabilitate 
anunt  

10/19/2017 12:00:00 AM 

10. Companie belgiana ofera oportunitati de subcontractare companiilor producatoare de 

ambalaje alimentare si pentru printuri digitale   

Ref: BRBE20161108001  

Descriere  

Compania belgiana care a fost recent infiintata de o echipa experimentata, actioneaza 
ca furnizor pentru o mare varietate de produse imprimate, dar si pentru produse 
promotionale destinate unui numar mare de clienti din tarile Benelux. 
Ei asigura clientilor un pret corect si foarte competitiv, o foarte buna calitate a 
produselor, precum si termene foarte flexibile de livrare. Procesul de comanda este 
strict optimizat si digitalizat dezvoltat printr-un soft ERP.      
Reteaua lor de parteneri, catre care subcontracteaza produsele comandate este 
localizata doar in Belgia. Designul este creat in Belgia, de cele mai multe ori ca urmare 
a consultarilor cu producatorii.   
Compania belgiana are ambitia de a oferi o gama completa de produse imprimate. In 
acest moment ei incearca sa isi extinda gama de produse si catre HoReCa. Acesta 
este motivul pentru care compania doreste sa isi extinda reteaua de subcontractori, 
capabili sa produca pentru HoReCa: ambalaje alimentare si articole de unica folosinta 
(servetele, pahare de hartie sau plastic, cutii de pizza, vase pentru transport 
supe/ciorbe, etc) 
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Mai mult, ei cauta saci/pungi pentru transport (pentru livrari on line, ambalaje precum 
cutii de transport, cutii sau pungi pentru cadou). Sunt interesati si de o cooperare cu 
tipografii pentru produse diverse cum ar fi: pliante, carti, brosuri, etc).  
Compania belgiana spera sa gaseasca subcontractori in Europa de Est, dar si in alte 
regiuni.   
 

Specificatii 
tehnice   

Exemple de produse cautate sunt: pahare de carton sau plastic, servetele, farfurii, 
tacamuri imprimate, cutii carton de pizza, cutii din polistiren pentru hamburger, cutii 
pentru taitei, cutii pentru bomboane, cutii cu ferestre pentru prajituri, ambalaje pentru 
sandwich-uri sau kebab.     
Pungulitele trebuie confectionate din tesatura lucioasa, laminate, imprimate intr-o 
culoare. Cutiile cautate vor fi utilizate pentru cadouri sau livrari online.   
Imprimatele contin carti, pliante si brosuri. 
Din ce in ce mai multi clienti solicita utilizarea de materiale ecologice cum ar fi hartie 
reciclata, bio plastic si cerneala fara solvent. 
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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 din Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț, tel: 0233 218.071, fax: 0233 218.072, e-

mail: een@adrnordest.ro 
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