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Suport non-stop pentru afacerea ta!  
 

Reteaua Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene,  lansată în anul 

2008, prin care entitatile cu rol de punct local de contact ofera sprijin, in mod gratuit, IMM-

urilor interesate pentru a beneficia de avantajele pieței unice europene, in dezvoltarea propriei 

afaceri, prin inovare și internaționalizare.  

Aria de acoperire include peste 60 de țări (27 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 3000 experti din peste 600 

centre gazdă. 

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

contact in cadrul Rețelei Enterprise Europe. 

In aceasta calitate, ADR Nord-Est furnizeaza urmatoarele servicii: 
 identificare de parteneri de afaceri, prin acces la baza de date centralizata a Retelei 

care include cereri si oferte de cooperare comerciala sau tehnologica (detalii aici); 
 

 participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relatii 
internationale intre IMM-uri, cooperare comerciala sau tehnologica 
 

 furnizare support pentru identificare parteneri interesati de participare in proiecte cu 

finantare din diverse programe europene, inclusiv programe de cercetare si inovare; 
 

 informatii privind oportunitati de piata, legislatie si politici europene, relevante pentru o 
companie sau un sector economic; 

 
 implicare in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultari 

publice sau alte initiative in domeniul competitivitatii si inovarii. 
 

În aceasta editie, puteti gasi informatii de interes pentru activitatea Dumneavoastra, in noul 

context generat de pandemia COVID-19. 

De asemenea, 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.  

Daca esti interesat, contacteaza-ne. 

 

 
 
 
 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/h2020-turkish-company-experienced-additive-manufacturing-and-medical-3d-printing-based
https://www.adrnordest.ro/index.php?page=een_contact
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#Fii informat!  
 

Consultare publica a ghidului solicitantului aferent priorității care va sprijini 

IMM-urile interesate în vederea depășirii crizei economice generate de 

pandemia COVID – 19 

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Competitivitate, a anunțat lansarea spre consultare publică, in perioada 11-24 august 2020, a 
Ghidului Solicitantului aferent 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei 
economice generate de pandemia COVID – 19.  

 
Ghidul Solicitantului detaliază principalii pași pe care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului 

de Afaceri, în parteneriat cu Agențiile Regionale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere 
de Investiții și Promovare a Exportului și Serviciul de Telecomunicații Speciale, trebuie să îi 
întreprindă pentru finanțarea europeană care se va acorda IMM-urilor interesate. 
 

Conform documentului, Ministerul Fondurilor Europene estimează că 100.000 de firme și PFA-
uri vor depune aplicații prin intermediul platformei online pe care MEEMA o va dezvolta. Dintre 
acestea, 50.000 de IMM-uri vor primi microgranturi și granturi cu valori cuprinse între 2.000 și 
200.000 euro (așa cum a fost aprobat prin OUG 130/2020). 

Principiul primul venit, primul servit pentru microgranturi și capital de lucru 

Pentru finanțările forfetare (microgranturi și capital de lucru în funcție de cifra de afaceri), 
evaluarea se va efectua automatizat prin intermediul platformei IT, iar selecția, pe principiul 
primul venit, primul servit. Ministerul precizează că procesul de evaluare și selecție se va 

efectua, pentru majoritatea activităților, automatizat din punct de vedere al eligibilității 
beneficiarului, iar valoarea grantului se va calcula în urma interogării bazelor de date care 
conțin informații în acest sens. 
 

Din punct de vedere operațional, documentele publicate menționează că beneficiarul de ajutor 
de stat va depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă (proiecte pentru 
capital de lucru și investiții) în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost 
transferat în contul bancar al acestuia. 

 
Cererea de finanțare se va depune prin aplicația electronică de gestionare a  procesului de 
selecție, contractare și monitorizare, cu o serie de anexe care încă nu au fost publicate de 
MEEMA/MFE. De asemenea, autoritățile urmează să anunțe și modalitățile de utilizare a 

aplicației care va gestiona procesul de depunere a cererilor de finanțare. 
 
Ghidul poate fi descarcat de la adresa aceasta. 

 

Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
 
 
 

 
 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-solicitantului-pentru-3-1-1-sprijin-pentru-imm-uri-in-vederea-depasirii-crizei-economice-generate-de-pandemia-covid-19/
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Au fost publicate in Monitorul Oficial schemele de sprijin financiar pentru 

IMM-uri din Programul Operational Competitivitate 2014-2020 

In data de 6 august 2020, a fost publicata, in Monitorul Oficial, Ordonanta de Urgenta privind 
unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente 
Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-
19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene, care vizeaza cele 3 scheme de 

sprijin adoptate de Guvern la finalul saptamanii anterioare, respectiv: 
•    microgranturi; 
•    granturi pentru capital de lucru; 
•    granturi pentru investitii. 

 
Printre noutatile fata de forma OUG care a fost supusa consultarii publice se numara 
introducerea, in cadrul granturilor pentru capital de lucru, si a altor activitati economice eligibile 
pentru a primi sprijinul (pe langa industria HoReCa), respectiv: 

•    industria alimentara si alte activitati asimilate acesteia; 
•    ONG-urile cu activitate economica din domeniul invatamant 
 
Ordonanta adoptata poate fi consultata in Monitorul oficial 705/06.08.2020 (pag. 9-32). 

 
Reamintim ca proiectul de OUG a fost lansat in consultare publica in perioada 09-19 iulie 2020 
si adoptat in sedinta de guvern din 31 iulie 2020. In perioada urmatoare urmeaza sa fie 
publicate normele metodologice de aplicare. 

 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
 

POCU: S-au lansat apelurile pentru creșterea competențelor digitale ale 

angajaților din întreprinderi mari și IMM 

AM POCU a publicat ghidurile solicitantului pentru competenţe digitale pentru angajaţii din 
întreprinderi mari și IMM. În cadrul apelurilor vor fi finanțate proiecte în regiunile mai puțin 

dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia). 
 
Apel IMM - Bugetul apelului este de 20 milioane euro (contribuție UE și contribuția națională, 

iar din această sumă alocarea dedicată teritoriului ITI Delta Dunării este de 1 milion euro. 
Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS2014  în perioada 17 august 
2020 – 20 octombrie 2020. 

 
Apel Întreprinderi Mari - Apelul are asociată schema de ajutor de stat pentru organizarea și 

derularea de programe de formare a adulților. Bugetul apelului este de 10 milioane euro 
(contribuția UE și contribuția națională). 
Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS2014 în perioada 17 august – 
15 noiembrie 2020. 

 
Ghidurile Solicitantului pentru cele 2 apeluri pot fi descarcate de la adresele: 
 

1. Competente digitale pentru angajatii din imm 

2. Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari 
 
Sursa: MFE 
 

http://mfe.gov.ro/calendar/competente-digitale-pentru-angajatii-din-imm/
http://mfe.gov.ro/calendar/competente-digitale-pentru-angajatii-din-imm/
http://mfe.gov.ro/calendar/competente-digitale-pentru-angajatii-din-intreprinderi-mari/
http://mfe.gov.ro/calendar/competente-digitale-pentru-angajatii-din-intreprinderi-mari/
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Cereri / Oferte de colaborare  
 

Companie din Republica Moldova specializată în construcții caută furnizor 
de materii prime in baza unui acord de furnizor 
 

Compania este un nume binecunoscut printre marile centre de construcții din Republica 
Moldova si a fost fondată în 1999. Este o companie în curs de dezvoltare, pe parcursul 
activității sale câștigand încredere și autoritate în rândul companiilor naționale de construcții.  

 
În fiecare an, compania își crește capacitățile de producție, avand două linii de producție 
care funcționează simultan, ceea ce ii permite să îndeplinească orice comandă într-un timp 
scurt. Calitatea produselor trece printr-un control riguros, de la primirea materiei prime și a 

producției până la expediere. 
Compania are propria flotă, formată din cinci mașini cu capacități diferite de încărcare. 
 
Compania este interesată să colaboreze cu 

IMM-uri, care pot furniza materii prime, în 
special: 
• oțel zincat în grosimi de rulouri 0,3 mm, 0,35 
mm, 0,45 mm, 0,6 mm; 

• grosime de oțel laminat 0,3 mm, 0,35 mm, 
0,45 mm, 0,6 mm; 
• tije de sârmă, cu diametrul de 5,5 mm; 
• accesorii pentru sisteme de gard (rotile 

pentru sisteme de uși, balamale, elemente 
decorative). 
 
Info suplimentare: BRMD20200721001 

Valabilitate oferta: 4 August 2021 

 

Companie ucraineană angajată în vânzarea de îngrășăminte minerale caută 
furnizori de îngrășăminte minerale din Uniunea Europeana pentru 
distributie în Ucraina 
 

Compania este angajată în vânzarea de îngrășăminte minerale în Ucraina. Achiziționează 
îngrășăminte minerale de la mari producători și importatori ucraineni, apoi le vinde 

fermierilor mici și mari. Avantajul companiei este reprezentat de experiența indelungată din 
Ucraina și miile de clienți mulțumiți. O echipă de specialiști va sprijini companiile europene 
să intre pe piața ucraineană. 
 

Compania caută parteneri care să furnizeze tipuri noi de îngrășăminte complexe, cunoscute 
sub numele de NPK, care sunt deja certificate în UE, in scopul de a îmbunătăți 
productivitatea solului din Ucraina. Cooperarea se va realiza in baza unui acord de 
distribuție. 

 
Info suplimentare: BRUA20200525001 

Valabilitate oferta: 18 August 2021 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02f07dc7-f358-4168-a9d8-ed588fb713f5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2cb5c768-af23-4314-abe5-8a503d813e2c


 

 
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.  
 

O companie croată care distribuie produse naturale și alimentare caută 
producători de alimente ecologice pentru cooperare în baza unui acord de 
servicii de distribuție 
 

Start-up-ul din Croatia a fost fondat în 2020 și este specializat în distribuția de ceai din 
plante, alte produse si alimente nutritive, precum și consultanță în fitoterapie. De asemenea, 
compania produce plante medicinale și aromate și alte ierburi și are o rețea de clienți 
consacrată în regiune.  

Deși compania este încă tânără, fondatorul are experiență anterioară în producția și 
distribuția de produse naturale. În prezent, funcționează doar pe piața croată, dar 
intenționează să se extindă pe piața internaționala în viitor. 
 

Compania distribuie următoarele produse: 
- moringa 
- spirulina 
- alga marina Kelp 

- ceai ceylon 
- ghimbir 
- cacao 
- radacina de maca 

- iarba de grau 
- curcuma 
- proteine de mazăre 
- proteine de orez 

- proteine de dovleac 
- semințe de cânepă. 
 
Produsele menționate mai sus sunt sub formă de pulbere, tablete sau capsule. Pot fi 

ambalate în ambalaje eco, cutii de carton sau pungi de plastic si să fie ecologice. 
Compania dorește să coopereze în baza unui acord de servicii de distribuție, prin includerea 
produselor în sortimentul său si oferirea de consultanță in fitoterapie. 
 

Partenerii ideali sunt magazinele și companiile specializate în producția și distribuția de 
suplimente alimentare. Compania croată ar distribui produsele și ar organiza importul prin 
servicii de curierat.  
 

Partenerii ar trebui să aibă experiență în export și să poată furniza specificații ale produselor 
și analize detaliate care dovedesc că produsele sunt conforme cu normele UE. 
 
Se doreste ca produsele sa fie sub formă de pulbere, tablete sau capsule. Produsele pot fi 

ambalate în ambalaje eco, cutii de carton sau pungi de plastic de toate dimensiunile. Toate 
produsele trebuie sa fie organice. 
 
Info suplimentare: BRHR20200803001 

Valabilitate oferta: 11 August 2021 

 

 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69cc5974-ae22-42ee-a452-5d8036aacbc5
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Un producător lituanian de înghețată din lapte proaspăt caută agenți și 
distribuitori 

 

Cunoscutul producator de înghețată din lapte proaspăt din Lituania oferă o gamă largă de 
înghețata de diferite arome (fructe, fructe de pădure, vanilie, ciocolată, caramel, nuci, 
mascarpone etc.), glazuri și alte tipuri (vafe, cupe, găleți etc.). Compania caută intermediari 
comerciali cu care să lucreze în baza unor acorduri ale agențiilor comerciale sau agențiilor 

de distribuție. De asemenea, sunt oferite servicii de fabricație. 
 
Compania este renumita pentru produsele sale avansate din punct de vedere tehnologic: 
fără zahăr, organice (de exemplu, fabricate din 85-90% arbore de mesteacăn organic), fără 

lactoză, „ProbioActive” (din iaurt proaspăt cu probiotice - bacterii bifido ) etc. 
 
Un succes uriaș în rândul tinerei generații a obținut linia de produse de înghețată cu aspect 
„instagrammabil” - cu culori distincte (negru, înghețată albastră în miezuri de napolitane 

negre, înghețată verde în miezuri de napolitane verzi etc.). 
Sortimentele posibile de înghețată sunt: 
- cupe de waffle; 
- miezuri de waffle; 

- găleți; 
- tuburi; 
- pe bastoane; 
- în cutii. 

 
Exportul companiei este în prezent de aproximativ 60% și este interesata de crestere. Prin 
urmare, producătorul caută potențiali parteneri de afaceri din sectorul alimentar (angrosiști, 
comercianți cu amănuntul, producători etc.) pentru a lucra în baza unui acord de agenție 

comercială, a unui acord de servicii de distribuție sau a unui contract de fabricație. 
 
Info suplimentare: BOLT20200806001 

Valabilitate oferta: 19 August 2021 

 

Dezvoltator israelian al unui sistemul inovator de monitorizare a sectorului 
de climatizare caută distribuitori și agenți comerciali 

Compania israeliană a dezvoltat o platformă inovatoare pentru sisteme VRF (Variant 

Refrigerant Flow) care oferă posibilitatea de a controla / monitoriza / deservi sistemul dintr-
o conexiune la distanță. Această tehnologie trimite alerte către tehnicienii sistemelor și le 
oferă posibilitatea de a rezolva problemele de la distanță și reduce nevoia de vizite de 
serviciu, foarte utile în epoca COVID-19.  

Compania caută parteneri, în baza unor acorduri de servicii de distribuție și/sau acord de 
agenție comercială. 

Compania dorește să extindă și mai mult partea internațională a afacerii și, prin urmare, 
caută distribuitori de încredere în cadrul unor acorduri de servicii de distribuție. Distribuitorii 

ar trebui să aibă experiență în domeniul sistemelor de climatizare pentru sectorul 
proprietăților comerciale și al caselor inteligente, cu un serviciu de întreținere deja stabilit. 

De asemenea, compania caută parteneri în baza unui acord de agenție comercială, sarcina 
partenerilor fiind identificarea de producători de aparate de aer condiționat care au puncte 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02cdabfd-bb47-4f0b-b807-cf2bb758ac53
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de service locale și companii care oferă servicii de întreținere pentru aparate de aer 
condiționat. 

 
Info suplimentare: BOIL20200713001 

Valabilitate oferta: 18 August 2021 
 

 

Companie bulgară care realizeaza produse din beton este interesată de 
parteneriate comerciale în cadrul unor acorduri de producție și servicii de 
distribuție 
 

Compania bulgară este specializată în 
fabricarea de produse din beton, cum ar fi: plăci 

și pavele cu grosimi diferite, pietre de pavaj, 
plăci tactile, borduri de diferite dimensiuni, 
cărămizi din beton și altele. Compania caută 
parteneri de afaceri în baza unor acorduri de 

fabricație și servicii de distribuție. 
 
În 2012, compania a introdus un sistem 
certificat de management al calității conform 

EN ISO 9001: 2008. Produsele companiei au 
fost selectate de numeroase lanturi de magazine internaționale care au sucursale în 
Bulgaria, pentru a-și construi magazine și depozite. 
 

Laboratorul echipat oferă avantajul companiei de a urmări calitatea produsului, neexistand 
produse de retur. Compania deține echipamente moderne și are personal bine pregătit. 
Produsele se caracterizează prin rezistență mecanică ridicată, dimensiuni liniare precise, 
durabilitate, rezistență la îngheț și design atragator. 

 
Compania este capabilă să producă peste 3.000 mp de produse din beton (plăci, pavele) 
care pot fi oferite într-o gamă largă de culori, datorită stocului mare de coloranți de înaltă 
calitate.  

 
Info suplimentare: BOBG20200727003 

Valabilitate oferta: 15 August 2021 

 
 

Program de accelerare in industria 4.0 printr-o platformă de inovare 
deschisă, care conectează startup-urile cu companii de prim rang din 
sectoare avansate de producție, energie, sănătate și agroalimentar. 
 

Acest serviciu de accelerare este o inițiativă public-privată lansată de Guvernul Basc din  
Spania, împreună cu mari întreprinderi industriale. Sunt vizate startup-urile din industria 4.0 
cu soluții aplicate sectoarelor avansate de fabricație, energie, sănătate și agroalimentar care 
au nevoie de dezvoltare suplimentară. Tipurile de cooperare și finanțare tehnologice și / sau 

de cercetare ar trebui să garanteze servicii de sprijin, creștere corectă a proiectului și să 
asigure semnarea contractelor. 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f56fd00-c7e3-46cc-ab46-85dbb2d59fff
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c1df3b4f-e042-4724-a5a3-1984d5aaed00
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Programul de accelerație a fost conceput, în parte, pentru a atrage și promova inovarea și 
pentru a poziționa regiunea bască ca numărul unu la nivel internațional pentru activitatea 

industrială, participarea la program fiind gratuită. 
 
Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui program este faptul că se bazează pe 
implicarea a peste 50 de companii de top din industria 4.0, care acționează ca parteneri 

corporativi ai programului de accelerare, precum și un numar important de mentori experți 
în tehnologie și industrie 4.0, care lucrează strans cu participanții de-a lungul întregului 
program. 
 

De la prima ediție din 2016, peste 100 de startup-uri și-au accelerat afacerile prin intermediul 
acestui program. Au fost dezvoltate peste 170 de proiecte inovatoare 4.0, care au realizat o 
cifră de afaceri pentru startup-uri participante de 4,5 milioane de euro. Programul, care a 
câștigat un interes tot mai mare din partea companiilor inovatoare de start-up, a primit, în 

total, peste 1.600 de cereri în primele patru ediții. 
 
Programul atrage talente din întreaga lume, cererile primite fiind de pe 6 continente și 78 de 
țări și s-a stabilit, incontestabil, ca un accelerator de referință pentru proiecte industriale 

inovatoare la nivel internațional. 
 
Scopul principal al programului de accelerare este conectarea companiilor de top din 
sectorul energiei inteligente, al producției avansate, al sănătății și al produselor alimentare, 

oferind contracte plătite pentru startup-urile care lucrează pe soluții din industria 4.0. Cele 
57 de corporații lider din industrie care sunt implicate în cea de-a cincea ediție așteaptă cu 
nerăbdare să angajeze startup-uri inovatoare cu soluții tehnologice de ultimă generație 
aplicate industriei 4.0 care le ajută să stimuleze inovarea și transformarea digitală. 

 
Startup-urile selectate vor dezvolta un proiect pentru una dintre aceste companii, obținând 
în același timp oportunitatea unică de a crește alături de ele. Compania parteneră va 
funcționa ca un client, precum și ca o resursă pentru noile tehnologii și rețele, pe care 

startup-ul le poate folosi pentru a-și dezvolta instrumentele comerciale.  
 
Startup-urile vor primi: 
- Până la 150.000 de euro contract cu o firmă de top din industrie. 

-Servicii de asistență: consiliere de nivel mondial, program de formare excelentă și 
absolvenți, zi demonstrativă, acces la finanțare (până la 500.000 euro), participare la un 
eveniment din industria 4.0, asistență pentru cazare, spațiu de lucru gratuit și suport 
tehnologic. 

- Crearea de rețele: contact strâns în cadrul industriei consacrate și a ecosistemului de start-
upuri industriale în creștere, care este unul dintre cele mai puternice din Europa. 
- Nu vor fi preluate capitaluri proprii 
 

Este prevăzută cercetarea și / sau cooperarea tehnică cu sprijin financiar de până la 150.000 
euro. În plus, programul oferă ajutor financiar pentru start-up-urile străine pentru a-și susține 
parte din cheltuieli. Companiile partenere corporative sunt deschise pentru a discuta despre 
tipul exact de cooperare cu potențiali parteneri startup. 

 
Cea de-a cincea ediție a fost lansată pe 3 iulie 2020 și este deschisă până pe 11 septembrie 
2020. Start-urile interesate vor fi ghidate către program și site-ul web. Solicitanții vor primi 
un link pentru a-și trimite propunerea după crearea unei Expresii de Interes. 

 
Info suplimentare: TRES20200708001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/898cdef8-44c5-4a18-8fd2-47f2e3cd036c
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O companie turcă care are nevoie de marmură albă caută parteneri din 
Grecia, România și Bulgaria pentru a încheia acorduri de furnizori. 
 

Compania turcă situată în Izmir este producător, furnizor și exportator direct de marmură 
alba si a fost înființată în 2003. Sediul este situat în Mugla și este doar la câteva ore distanță 
de portul Gulluk și portul Izmir. 

 
Din 2003, compania a combinat mestesugurile cu tehnologiile moderne de producție și  
ocupa un loc important atat pe piața internațională, cat și pe piața națională. Compania oferă 
clienților o marmură de înaltă calitate, pentru a stabili relații profitabile pe termen lung. 

Compania oferă, de asemenea, mai multe calități de marmură pentru a satisface nevoile 
unor diferite tipuri de clienți. 
 
Compania este unul dintre puținii proprietari ai unei cariere de marmura alba și acest lucru 

oferă companiei un avantaj competitiv semnificativ pe piața de profil. Compania taie, 
produce și exportă blocuri de marmură albă, plăci și dale de podea și de perete, precum și 
pulbere de marmură în cantități mari. Sunt disponibile suprafețe lustruite, ascuțite, periate, 
decolorate, șlefuite și ciocanite.  

 
Compania exportă aceste materiale în țări precum Germania, Franța, Italia, Spania, 
Portugalia, Regatul Unit, India, SUA și America de Nord.  
 

Compania lucrează cu firme de construcții și firme de arhitectură, exportatori de piatră 
naturală pentru a furniza marmură în conformitate cu nevoile și solicitările acestora. Membrii 
departamentului lor comercial sunt 7/24 on-line pentru a ușura comunicarea internațională, 
iar compania este gata să își susțină clienții cu asistență tehnică si consultanță comercială. 

 
Compania a demarat un nou proiect de produs și, prin urmare, are nevoie de marmură albă 
produsă în Grecia, Bulgaria și România, pe baza de acord de furnizor. 
 

Compania este interesată de parteneri care fabrică marmură albă din Grecia, Bulgaria și 
România pentru cooperare pe termen scurt, precum și pentru cooperare pe termen lung. 
Partenerii solicitați pot fi orice companie implicată în sectorul construcțiilor.  
 
Info suplimentare: BRTR20200717001 
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Companie austriacă caută furnizori sau distribuitori de plante netratate și 
uscate 

 

IMM-ul este situat în vestul Austriei și a fost fondat în 2013, după ani de muncă intensă de 

cercetare și dezvoltare. Viziunea companiei este de a folosi suprafețele naturale pe care le 
produce pentru a ajuta oamenii să interacționeze mai mult cu natura, chiar și în lumea de 
azi din ce în ce mai tehnologică și în mișcare rapidă. 
 

Compania produce suprafețe pe diverse materiale folosind plante fără pesticide, netratate 
și uscate și părți ale plantelor, precum petale, muguri de flori și fân. În timpul procesului de 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20b3494a-d842-4b13-8c4e-7f2128f7d862
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producție a suprafețelor, materialele naturale folosite își păstrează în mare parte 
caracteristicile originale în ceea ce privește aspectul și parfumul. Prin urmare, suprafețele 

produse aduc natura în interiorul clientului și au efecte pozitive asupra corpului și minții 
acestuia din urmă. 
 
Suprafețele companiei sunt vândute comercianților și clienților din întreaga lume. Multe 

premii și feedback-ul pozitiv al clienților dovedesc filozofia sa durabilă. 
 
Compania austriacă caută un partener care furnizează sau distribuie materiale naturale fără 
pesticide, netratate și uscate, cum ar fi petale, muguri de flori și fân. În mod ideal, furnizorul 

sau distribuitorul ar trebui sa fie capabil să furnizeze aceste materiale naturale, în cantități 
mari și pe tot parcursul anului. 
 
Info suplimentare: BRAT20200811001 
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Detalii suplimentare despre serviciile 
Centrului Enterprise Europe Nord-Est  

găsiti la adresa www.adrnordest.ro (sectiunea EEN) 
sau la sediul ADR Nord-Est 

Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamt 
tel: 0233 218.071 
fax: 0233 218.072 

e-mail: een@adrnordest.ro 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f6fa945-12a6-4c8e-b65f-55bf112b7ffd
http://www.adrnordest.ro/
mailto:een@adrnordest.ro

