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Suport non-stop pentru afacerea ta! 
 

Rețeaua Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene lansată în anul 
2008 care ofera 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. 

Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local de 
contact in cadrul Rețelei.  

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 
care contine peste 10.000 de propuneri de colaborare. 
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1. Companie croata de constructii cauta subcontractori din Ungaria, Slovacia, Polonia si 

Romania.  

Ref: BRHR20160907001  

Descriere 

 
O companie de constructii din Croatia cauta subcontractori. Compania are 55 angajati iar in 
ultimii 5 ani compania a acumulat experienta in lucrari de instalatii, canalizari, incalzire si aer 
conditionat. Pe piata cladirilor rezidentiale, firma ofera servicii de o calitate exceptionala, avand 
unii dintre cei mai buni experti. Furnizorii lor, cu care au o relatie indelungata, apartin atat pietei 
interne, cat si celei internationale.  
Compania are experienta pe piata din Croatia, dar si pe alte piete internationale, cum ar fi cea 
din Germania, unde au o sucursala prin intermediul careia au avut colaborari diverse pe 
proiecte: Audi AG Neuburg, Hertz, MS, Werma, Tennenbronn, Heco, Proiectul centrului de 
primire azilanti din Munchen.    
Compania are ca obiect de activitate executarea instalatiilor de incalzire, aductiuni de apa 
calda si rece. Avand in vedere oportunitatile multiple de afaceri oferite, compania este 
interesata de potentiali subcontractori din Ungaria, Cehia, Polonia si România. 
Subcontractorii trebuie sa aiba specialisti in instalatii pentru centrale termice, instalatii de 
apa, instalatii de gaze si instalatii de racire si aer conditionat. Angajatii trebui sa fie instruiti 
astfel incat activitatea lor sa se poata desfasura independent, sa stie sa citeasca proiectele si 
planurile de instalatii. Fiecare muncitor trebuie sa detina trusa lui de scule si sa aiba 
cunostinte de baza de limba germana astfel incat sa poata comunica in interiorul santierului.   
Compania croata ofera un contract de colaborare pe o perioada indelungata si asteapta de la 
colaboratorii sai profesionalism si garantie pentru lucrarile efectuate.  

Tipul si rolul 
partenerului 
solicitat   

Sunt cautate companii care au angajati instalatori de centrale termice, instalatii de apa, 
instalatii de gaz, instalatii de racire si aer conditionat si care pot lucra independent si pot citi 
proiectele si planurile tehnice. Fiecare angajat trebuie sa aiba trusa proprie de scule si sa 
detina cunostinte de baza de limba germana astfel incat sa poata comunica independent pe 
santier.     

Valabilitate 
anunt   9/16/2017 12:00:00 AM 

2. Brand olandez de genti pentru femei cauta producatori de genti din piele, in scopul semnarii 

unui contract de fabricatie   

Ref: BRNL20160610001  

Descriere 

Compania olandeza ofera modele deosebite de genti din piele, pentru doamne.  
Punctul forte al acestui brand este faptul ca produsele sunt lucrate manual, din piele 
naturala de calitate superioara, au finisaje superioare si un design specific care are in vedere 
calitatea si sustenabilitatea produsului.  
Pielea utilizata provine din tabacarii care folosesc procedee naturale, este robusta datorita 
tratamentelor de finisare dar in acelasi timp flexibila si foarte fina la tuseu. 
Designul si vanzarile se realizeaza in Olanda. Compania olandeza cauta un partener pentru 
productia acestor genti, care ar fi capabil sa produca serii mici si sa fie localizat in Croatia, 
Macedonia, Portugalia, Polonia sau România. 
In prezent colectia are 6 modele. Cand un nou model este introdus in productie trebuie 
realizate, pentru inceput, 10 sau 20 mostre. Pentru modelele populare sunt solicitate in jur 
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de 100 de bucati. Se va incheia un contract de productie intre compania olandeza si 
partenerul ales.   
Compania cauta un partener de productie: 

- Cu experienta in productia gentilor de lux, de piele; 
- Care este de acord sa produca cantitati mici, dar are capacitate sa produca si 

cantitati mai mari; 
- Cu o buna capacitate de comunicare in relatia cu partenerii; 
- Isi indeplineste cu punctualitate contractele; 
- Care poate procura pielea naturala, dar in cazul in care nu este posibil firma 

olandeza este dispusa sa faca ea aranjamentele; 
- Compania daneza furnizeaza, de obicei, modele in CAD-CAM, dar si modelele 

facute de mana sunt posibile; 
- Cunoaste limba engleza (scris si vorbit); 
- Potentialul partener lucreaza corect si ofera conditii de munca bune pentru 

angajati. 
Compania olandeza solicita initial mostre iar daca acestea sunt conforme, va produce 
intreaga colectie. 

Tipul si rolul 
partenerului 
solicitat  

Compania olandeza cauta producatori de genti, din piele. Producatorul trebuie sa fie locat 
in Croatia, Macedonia, Portugalia, Polonia sau Romania. 
Acestia trebuie sa aiba suficienta experienta si expertiza in productia gentilor de piele de 
inalta calitate. 
Potentialul partener trebuie sa fie capabil sa produca genti dupa un modelul CAD-CAM sau 
dupa un model handmade.  
Rolul partenerului: producerea de genti din piele.  
Un contract de productie va fi incheiat. 

Valabilitate anunt  6/30/2017 12:00:00 AM 

3. Companie de productie mondiala cauta furnizori in Europa de Est si in tarile Baltice.  

Ref: BRHU20160728001  

Descriere 

Compania ungara este activa in productia de diverse aparate de uz casnic (frigidere, 
aspiratoare, masini de spalat rufe sau masini de spalat vase, etc).  
 
Compania cauta noi furnizori in tarile din Estul Europei si in Regiunea Baltica in vederea 
cresterii flexibilitatii productiei si reducerii costurilor de transport. 
Furnizorii trebuie sa aiba experienta in furnizarea de marfuri, de preferat din industria auto, 
industria aparatelor de uz casnic si industria aparatelor medicale. Furnizorul trebuie sa aiba 
implementat un sistem de management al calitatii (de exemplu ISO 9001 QS-9000) si sa fie 
capabil sa indeplineasca cerintele impuse privind capacitatea de productie, respectarea 
terenelor de livrare. O capacitate tehnica ridicata si dorinta de a participa ca partener la 
dezvoltarea si optimizarea designului este asteptata.  

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Partenerul cautat este un producator cu experienta relevanta in producerea de diferite piese 
din metal si/sau plastic pentru aparate de uz casnic.   
Acesta trebuie sa fie capabil sa produca parti ale aparatelor de uz casnic, care vor fi solicitate 
de compania Ungara.  

Valabilitate 
anunt   8/3/2017 12:00:00 AM 
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4.  O companie poloneza cauta furnizori de seminte de porumb nemodificate genetic   

Ref: BRPL20141023001  

Descriere 

O companie poloneza cu sediul in Regiunea Wielkopolska specializata in distributia de 
seminte (plante agricole si legume, produse pentru protejarea plantelor, fertilizatori minerali), 
cauta furnizori pentru noi varietati de seminte de porumb, nemodificate genetic. Compania 
doreste sa-si extinda gama de produse si sa-si creasca oferta pe piata poloneza.  

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Compania cauta parteneri seriosi - producatori de seminte certificate de porumb si care nu 
sunt modificate genetic. 

Valabilitate 
anunt   10/28/2017 12:00:00 AM 

5. Companie franceza cauta furnizori de mobilier din lemn, metal, plastic, sticla si carton pentru 

dotarea punctelor de vanzare   

Ref: BRFR20151129001  

Descriere  

Compania franceza este specializata in designul vitrinelor-mobilier pentru puncte de vanzare. 
Aceasta propune clientilor sai o noua modalitate de amenajare a unui magazin, vitrine 
mobilier, special concepute pentru diverse produse cum ar fi ceasuri, ochelari de soare, 
pantofi etc. Solutiile propuse utilizeaza lemn, metal, plastic (PMMA- sticla acrilica), carton sau 
sticla. Firma are conexiuni foarte bune cu magazinele specializate, in vanzarea de articole 
sportive.  
In ceea ce priveste furnizorii, compania are deja colaborari internationale (Franta, Italia, Spania 
si alte tari). 
Intrucat unele domenii sunt greu de accesat, compania doreste sa isi imbunatateasca 
competitivitatea prin identificarea de noi furnizori de mobilier, la un raport calitate/pret mai 
bun, din tari precum Polonia, Romania, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Letonia, Portugalia sau Italia.  
Compania franceza ar dori sa incheie un contract de furnizare cu potentialii sai furnizori. Dupa 
transmiterea design-ului, furnizorul va trebui sa realizeze produsul pe baza de proiect, cu 
atentia foarte mare la calitate si termene de livrare.    

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Design-ul produselor este realizat de compania franceza. Pe baza planurilor de executie, vor fi 
solicitate cotatii de pret de la 3 furnizori. Ulterior, compania franceza va emite devizul care 
catre clientul final selectat. 
 
Fiecare proiect este diferit, iar relatia avuta in vedere este de incredere reciproca, furnizare 
calitate, pret bun si respectare termene de livrare. 
Partenerul trebui sa aiba capacitate sa livreze un produs complet (prin utilizare de materiale 
diverse), chiar si prin intermediul unor resurse externe.   

Valabilitate 
anunt   7/13/2017 12:00:00 AM 
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6. Curatirea, sterilizarea si resigilarea produselor destinate aparaturii medicale  

Ref: BRFR20160127001  

Descriere 

Companie franceza producatoare a unui dispozitiv revolutionar pentru tratare pacienti cu 
glaucom, prin utilizare de ultrasunete, cauta un subcontractor care sa curate si sa 
reambaleze dispozitivele folosite, utilizand noi blistere, folosite in scopuri medicinale.  
Acestea trebuie dezinfectate cu sapun si apa, dar partenerul poate propune alte metode de 
curatare, in conformitate cu specificatiile tehnice transmise de compania franceza. Volumul 
de dispozitive sterilizate pentru 2016 va fi de 3.000 de bucati, dar ar trebui sa creasca, in 
urmatorii 5 ani, la 200.000 de bucati pe an.    

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Partenerul ideal trebuie sa fie capabil sa curate si sa reambaleze in blistere dispozitivele 
utilizate initial.  

Valabilitate 
anunt  1/30/2017 12:00:00 AM 

 

7. Sunt cautati producatori de produse din lemn si cosuri cu despartituri  

Ref: BRDE20160930001 

Descriere 

Un start-up german a creat un ambalaj alimentar eco-friendly, fabricat din materii prime 
reciclabile, utilizat in special pentru brutarii, carmangerii, industrie alimentara si de catering. 
Ambalajul are un design atragator si asigura o prezentare efectiva si deosebita a alimentelor 
(in special pentru paine, prajituri, fructe si legume), si cuprinde cutii si tavi de copt de forme si 
marimi diferite, din lemn. Compania germana cauta producatori de aschii de lemn, cosuri cu 
despartituri, cutii de camembert cu despartituri sau produse similar, interesati de producerea 
de ambalaje din lemn (in special tavi si cutii de copt).  
In mod ideal, ambalajele sunt fabricate din lemn de plop sau lamai. Fabricarea acestor 
produse se face in felul urmator: busteanul este oparit, decojit, taiat la gater in scandura de 
anumite grosimi, iar apoi este perforat, aburit si taiat dupa model. In final este lipit sau prins 
cu capse. Livrarea trebuie facuta in camioane pline, iar cantitatea totala solicitata trebuie sa 
fie de aproximativ 2 milioane de piese pe an.   
Din punct de vedere geografic, compania germana este interesata sa colaboreze cu 
companii din Europa Centrala si de Est.  

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Tipul partenerului: Compania cu activitate in industria de prelucrare a lemnului  
Activitatea partenerului: Productie  
Rolul: Fabricare cutii si tavi de copt si alte produse pentru ambalare din lemn in conformitate 
cu specificatiile primate.   

Valabilitate 
anunt  

10/10/2017 12:00:00 AM 
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8. Companie comerciala din Bulgaria, specializata in distributia de consumabile si echipamente 

medicale innovative este interesata de noi acorduri de distributie  

Ref: BRBG20160919001  

Descriere 

Compania bulgara este un distribuitor specializat de consumabile si echipamente medicale 
inovative. Ei sunt furnizori de echipamente pentru spitale, clinici si laboratoare.  
Compania bulgara cauta producatori de noi instrumente, echipamente si produse medicale 
inovative destinate:   
- cardiologiei invazive - DES bioabsorbante, stenturi, catetere, baloane; 
- ortopedie- proteze si articulatii artificiale;  
- echipament pentru decontaminare si anihilare a deseurilor din spitale; 
- chirurgie generala - suturi, instrumente si echipamente; 
- laboratoare in vitro- intregul echipament de laborator; 
Compania ofera servicii de distributie potentialilor parteneri pentru piata din Bulgaria. 

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat    

Tipul partenerului: Compania cauta producatori de articole medicale inovative, cum ar fi: 
stenturi, catetere, baloane, proteze si articulatii artificiale, ata chirurgicala, instrumentar de 
laborator, etc. 
Compania ofera servicii de distributie pe intreg teritoriul Bulgariei, pentru companii 
producatoare de astfel de produse medicale.   
Rolul partenerului: Potentialul partener trebuie sa fie companie sau institut de cercetare si 
dezvoltare cu experienta in domeniul productiei de instrumentar si consumabile din 
domeniul medical, care indeplineste conditiile impuse de legislatia si standardele de 
siguranta europene.  

Valabilitate anunt  10/10/2017 12:00:00 AM 

9. Producator leton de produse alimentare cauta ambalaje si materie prima   

Ref: BRLV20161004001  

Descriere 

Compania letona a inventat un nou produs (chipsuri de fasole) avand ca parteneri diversi 
specialisti in alimentatie si Universitatea Letona de Agricultura. Fasolele late reprezinta o sursa 
excelenta de proteine si fibre, iar compania spera ca acestea vor fi o buna alternativa la 
chipsurile actuale. Produsul este disponibil in 4 arome diferite, fara condimente, usor sarate, 
usor sarate si cu usturoi, usor sarate si cu usturoi si oregano. Aceste produse pot fi 
achizitionate deja din magazinele mici si din pietele alimentare letone.  
Compania este interesata de un producator de ambalaje, dar si de materie prima, care, in 
baza unor contracte de productie, sa asigure intreaga productie pentru perioada de iarna.  
Sunt interesati de ambalaje doypack in 3 straturi ( Kraft/LDP (polietilena de mica 
densitate)/Polietilena semimetalizata) cu urmatoarele dimensiuni:  
- 130mm x 200mm x 64mm 
- 110mm x 185mm x 65mm 
Cantitatea solicitata este de 5000 bucati. 
Compania cauta, de asemenea, 5.000 kg de fasole lata, de preferinta de culoare violeta. De 
asemenea, prezinta interes si alte soiuri de fasole lata.  

Tipul si rolul 
partenerului 
solicitat  

Potentialul partener trebuie sa fie capabil sa ofere ambalaje doypack in 3 straturi, utilizate 
pentru produse alimentare. De asemenea, sunt interesati si de un partener pentru livrarea de 
fasole late uscate, de o foarta buna calitate si la un pret competitiv.  
 

Valabilitate 
anunt  

10/6/2017 12:00:00 AM 
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10. Companie din Lituania cauta furnizori de mobilier pliabil pentru armata  

Ref: BRLT20161003001  

Descriere  

Compania lucreaza de peste un deceniu, pe segmentul de furnizare de materiale si echipamente 
industriale, cum ar fi:  
- echipamente speciale si piese de schimb pentru industria energetica; 
- materiale operationale si complementare pentru companiile de productie; 
- echipamente speciale de transport si ridicare; 
- echipamente auxiliare pentru companii de transport; 
- materiale de izolare termica si fonica; 
- materiale de siguranta si protectie; 
- materiale cu destinatii speciale pentru industrie; 
Compania cauta furnizori de paturi, scaune si mese pliabile, care vor fi folosite de catre armata. 
Scaunele si mesele trebuie sa fie foarte usor de pliat, rezistente, durabile, impermeabile, usor de 
folosit atat in interior, cat si in exterior.  Paturile pliabile trebuie sa fie facute in conformitate cu 
regulamentele armatei SUA si trebuie sa fie proiectate pentru utilizare frecventa, rezistente si usor 
de pliat, construite din aluminiu.  
Compania doreste sa extinda gama de produse oferite armatei, de aceea compania propune un 
contract de furnizare catre un potential partener care poate furniza aceste tipuri de mobilier. 
Furnizorul poate sa ofere si alte tipuri separate de mobilier (doar mese, scaune sau paturi).  

Specificatii 
tehnice   

 
Specificatii tehnice pentru paturi: 

- Paturile trebuie sa fie fabricate din tub de aluminiu 32x32 mm (± 2 mm) cu grosimea de 
2 mm. Alte parti ale patului trebuie facute din teava de aluminiu cu grosimea de 1.2 mm. 
Greutatea maxima suportat ar trebui sa fie de max. 250 kg.  

- Tesatura patului trebuie sa fie din polyester 100%, culoare gri inchis. Dimensiuni: lungime 
195 - 205 cm, latime 60 cm, inaltime 40-45 cm. Kitul trebuie sa contina si o husa cu 
manere.  

Specificatii tehnice pentru scaune: 
- Picioare din otel. Greutate maxima sustinuta 150 kg. Scaunul trebuie sa se plieze perfect 

astfel incat sa poata fi transportat sau depozitat foarte usor. Culoare neagra. 
- Dimensiuni: sezutul:40 x 40 cm (± 2 cm); inaltimea spatarului 42-47 cm; inaltimea 

scaunului 42-47 cm; scaunul pliat 75-85 cm; inaltimea scaunului pliat 95-105 cm.  
Specificatii tehnice pentru masa: 

- Tablia mesei din plastic, 100 % rezistent la apa, picioarele si cadrul din otel galvanizat, cu 
diametrul de 20-25 mm prevazut cu picioare antialunecare. Picioarele trebuie sa fie 
pliabile, iar tablia pliabila in doua parti, pentru a asigura un transport usor. Culoare alba. 
Greutate maxima sustinuta 125 kg. Masa trebuie sa fie echipata cu husa pentru transport.  

- Dimensiuni: inaltime 120-160 cm, latime 60-70 cm; inaltime 72-77 cm; grosimea tabliei 
3.5-4.5 cm.  

Valabilitate 
anunt  

10/6/2017 12:00:00 AM 

11. Companie hoteliera din Marea Britanie cauta furnizori de bauturi speciale   

Ref: BRUK20160912001  

Descriere  
Aceasta companie britanica are mai mult de 30 ani experienta in fabricarea si distribuirea de 
produse de specialitate pentru industria hoteliera (baruri, cluburi, hoteluri si restaurante). 
Unul din produsele lor este un amestec special utilizat pentru imbunatatirea calitatii berii, 
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produs care este recomandat de catre una din marile companii internationale de producere 
a bauturilor.  
Avand aceasta reputatie si o retea de client bine definita, compania este interesata sa isi 
largeasca gama de produse si sa adauge bauturi alcolice sau non alcolice deosebite sau 
neuzuale.  
O lista a produselor cautate poate include, dar fara a se limita la: bauturi colorate in mod 
natural, bere artizanala, bere ale, cocktail-uri superfood, sampanie artizanala, băuturi alcoolice 
futuriste, sampanii aromate/de fructe, băuturi aromatizate din malt, cidru aromat, cocktail-uri 
naturale fara alcool, băuturi alcoolice din fructe, cocktail-uri pe bază de espresso, etc. 
Compania ofera posibilitatea de a actiona ca un distribuitor sau ca un agent comercial 
pentru produsele acestea. 

Tipul si rolul 
partenerului 
solicitat  

Un producator de bauturi speciale, care cauta sa isi largeasca gama de clienti si care 
targeteaza segmental HoReCa din Marea Britanie. 
Compania britanica are un depozit mare si o clientela matura din industria hoteliera si este 
dornica sa actioneze ca un agent, pentru a ajuta producatorii sa penetreze piata britanica, iar 
daca producatorul este deja pe piata britanica l-ar putea ajuta ca distribuitor al produselor 
sale.   

Valabilitate 
anunt  9/22/2017 12:00:00 AM 

12. Companie din Muntenegru ofera servicii de distributie pentru fructe si legume proaspete.  

Ref: BRME20160823001  

Descriere 

Compania din Muntenegru a fost infiintata in 1995 activand in productia, depozitarea si 
comercializarea fructelor si legumelor si este interesata sa ofere servicii de distributie pentru 
alti producatori.  
De mai multi ani, compania activeaza pe piata locala si internationala vanzand in principal 
ceapa, castraveti, tomate, dar si alte produse locale (fructe si legume).   
Datorita retelei foarte dezvoltate de clienti, compania este capabila sa dezvolte noi activitati 
si sa introduca noi produse in portofoliul sau.   
In acest moment compania isi distribuie produsele in supermarketuri din Muntenegru, 
Croatia, Serbia, Bosnia si Hertegovina, utilizand propria flota de masini termoizolate, 
asigurand calitate si livrari optime.  
Compania detine un depozit de 5500 mp dotat cu cele mai noi echipamente si solutii IT 
profesionale. 
Locatia strategica a depozitului, langa portul din Bar, face din acesta locul perfect pentru 
distributie. In interiorul companiei este organizat un serviciu de vamuire rapida, pentru a 
putea receptiona foarte rapid si eficient bunurile importate.   
Pentru a raspunde cererii mereu crescande a clientilor sai, compania cauta furnizori pentru 
fructe si legume, de o calitate superioara, furnizori care sunt interesati sa distribuie 
produsele lor in tarile mentionate. 
Compania din Muntenegru cauta furnizori pentru urmatoarele tipuri de fructe: prune, 
mango, papaia, kiwi, afine, zmeura, pere, pepene galben, ananas si legume: anghinare, 
broccoli, conopidă, vinete, dovlecei, varză, fasole verde sau galbena proaspata, mazăre 
verde, spanac. 

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Potentialul partener trebuie sa aiba experienta in vanzarea fructelor si legumelor si 
capacitatea sa ofere fructe si legume proaspete si de calitate, la preturi competitive. 
Compania trebuie sa fie pregatita pentru o colaborare pe termen mediu/lung cu parteneri 
internationali. 

Valabilitate anunt  9/22/2017 12:00:00 AM 
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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. 
 

a nivel macroregional, consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) include 6  
een@adrnordest.ro 

 

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 - 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 
 

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