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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!  
 

Programul IMM Leasing de echipamente și utilaje  

În cadrul ședinței Guvernului din 22 iulie 2020, Executivul a aprobat OUG ce prevede 
aprobarea Programului de sustinere a IMM - Leasing de echipamente și utilaje, care are ca 
obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția 
instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR, a unor plafoane anuale 
de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar, pentru achiziționarea de active noi sau 
second-hand necesare realizării activităților IMM-urilor. 
 
Vor fi eligibile pentru acordarea de garanții întreprinderile mici şi mijlocii care activează in 
următoarele sectoare/domenii:  

 agricultură, 

 silvicultură si pescuit; 

 industria extractivă; 

 industria prelucrătoare; 

 construcții;  

 hoteluri și restaurante; 

 activități de editare; 

 activități de servicii în tehnologia informației și activități de servicii informatice; 

 activități de cercetare-dezvoltare; 

 sănătate și asistență socială. 
 
Finanțările sunt destinate achiziționării activelor noi și second hand destinate beneficiarilor 
eligibili, care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne 
ale finanțatorilor şi beneficiază de garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele 
şi în contul statului, în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice. 
 
Garanțiile de stat emise în favoarea fiecărui beneficiar participant în program vor fi acordate 
astfel: 

 în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi 
alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și 
tehnologia informației, în cadrul unei operațiuni de leasing financiar; 

 în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi 
alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente 
tehnologice în cadrul unei operațiuni de leasing financiar. 
 

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar 
este de 5.000.000 lei. Plafonul anual al garanţiilor de stat care pot fi emise se va stabili prin 
hotărâre de Guvern, iar condiţiile de acordare a garanţiilor de stat, precum şi regulile de 
gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se vor stabili prin normele metodologice de 
aplicare. 
 
Sursa: Ministerul Finanțelor Publice 
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Granturi și instrumente financiare pentru IMM-uri, companii mari, fermieri 

pentru relansare economică 

Guvernul României a publicat Planul Național de Investiții și Relansare Economică, document 

ce cuprinde măsurile propuse de executiv în contextul pandemiei de COVID-19. 

Conform documentului, noul model de creștere economică este axat pe: 

 stimularea și dezvoltarea capitalului autohton și a competitivității companiilor românești; 

 investiții în domenii strategice ale infrastructurii publice; 

 transformarea digitală a economiei și a administrației publice; 

 pregătirea economiei pentru noua revoluție tehnologică; 

 tranziția către o economie durabilă. 
 

Granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru și investiții 

 Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi: 
o Valoare grant: 2.000 Euro/SRL fără salariați; 
o Toate domeniile; 
o Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utilități; 
o Număr beneficiari: 50.000; 
o Buget: 100 milioane Euro 

 Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate de Covid-19 
o Finanțarea chiriilor pentru perioada în care desfășurarea activității 

comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de 
urgentă sau de alertă: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă 
de 3 luni. 

o Buget: 160 milioane lei. 

 Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri: 
o Valoare grant: max. 125.000 Euro; 
o Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente; 
o Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente; 
o Buget: 350 milioane Euro. 

 Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor: 
o Valoare grant: 50.000 – 200.000 Euro; 
o Domenii: industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, 

construcții, transport, turism, confecții; 
o Cheltuieli: producție, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii; 
o Buget: 550 milioane Euro. 

Programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor 

 Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi prin supracontractarea 
proiectelor din lista de rezervă din Programul Operațional Regional – Axa 2.1: 

o Grant: max. 200.000 Euro; 
o Buget alocat: 117 milioane Euro; 
o Supracontractare: 130 milioane Euro; 

 Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin alocarea suplimentară 
de fonduri prin Programul Operațional Regional – Axa 2.2: 

o Grant: 200.000 – 1.000.000 Euro; 
o Buget (alocare inițială și supracontractare): 450 milioane Euro 

 Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari în 
creșterea productivității prin Programul Operațional Regional: 

o Grant: 2.000.000 – 6.000.000 Euro; 
o Buget (alocare inițială și supracontractare): 550 milioane Euro 
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Granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea companiilor 

 Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative: 
o Valoare grant: 40.000 Euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 

Euro/ 
5 locuri de muncă create. 

o Domeniile de activitate prevăzute în Strategia Națională de 
Competitivitate a României și în Strategia de Cercetare Dezvoltare 
Inovare; 

o Buget: 150 milioane Euro 

 Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor 
o Valoare grant: 30.000 Euro/proiect până la 100.000 Euro/ proiect;  
o Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, 

automatizarea fluxurilor tehnologice;  
o Buget: 150 milioane Euro 

 Start-Tech Innovation (Noul program Start - UP) 
o Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de 

o valoare estimată la 42.000 Euro.  
o Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri 

 Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru IMM-uri 
o Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 Euro/ proiect; 
o Buget: 30 milioane Euro 

 
Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei agro-alimentare 

 Finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole 
o Obiectiv: construcția a 8 depozite regionale cu temperatură controlată 

pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea 
produselor agricole locale. Valoarea investiției: 120 milioane Euro. 

 Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații 
o Achiziția de kit-uri pentru irigații - 6000 Euro/beneficiar. Buget: 48 milioane 

Euro. 

 Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural 
o Obiectiv: sprijinirea directă a activităților de procesare și de distribuție a 

produselor agricole obținute de micii producători; Valoare grant:40.000 
Euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 Euro/5 locuri de muncă 
create; 

o Buget: 200 milioane Euro. 

 Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat: 
o Bugetul estimativ este de 42 milioane Euro (20 milioane E 
o uro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în scopul 

reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol). 
Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de 
terenuri cu destinație agricolă, libere de contract cu suprafață de maxim 
50 de ha, aparținând domeniului public sau privat al statului. 

Documentul include și măsuri active de ocupare a forței de muncă și de protecție socială, dar 

și investițiile propuse în transport, energie, sănătate, educație, dezvoltare locală, agricultură, 

mediu și sport. Planul poate fi consultat la adresa: https://gov.ro/ 

Sursa: Fonduri-Structurale.ro 

https://gov.ro/
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Cereri / Oferte de colaborare  
 

Firma olandeză caută producători de articole de îmbrăcăminte 
 

IMM-ul olandez este un designer din Amsterdam care are propriul brand. Compania caută 
producători de lenjerie (intima). Partenerul potențial trebuie sa fie dispus să livreze cantități 
mici la diferite dimensiuni, in cadrul unui acord de fabricație. 
 
Caută un partener cu următoarele capacități: 
- Capacitate de productie loturi mici. Prima transa va fi cuprinsă între 50 și 100 de piese în 
mărimile S, M, L și XL, în negru și culoarea pielii; 
- Sa fie dispus să se consulte cu privire la calitate și material; 
- Sa respecte standardele de înaltă calitate. Calitatea este foarte importantă si trebuie să fie 
perfectă; 
- Sa fie capabil să comunice fluent în engleză; 
- Sa fie dispus să producă mostre; 
- Sa livreze produsele la sediul companiei olandeze în termen de 3 până la 4 săptămâni 
după aprobarea mostrelor. Controlul final trebuie să fie triplu. În plus, partenerii trebuie să 
fie colaborativi, dispusi sa se consulte cu compania olandeză pentru realizarea unei 
producții perfecte. 
 
După o perioadă de încercare, designerul olandez va incheia un acord de fabricație pe 
termen lung.  
 
Info suplimentare: BRNL20200703001 
 

Valabilitate expresie de interes: 11 Iulie 2021 

 
Producător polonez de nuci, boabe și uleiuri presate la rece caută furnizori de materii 
prime  
 

Un producător polonez de nuci, boabe și ulei presat la rece caută furnizori de materii prime 
pentru fabricarea produselor lor, in special: 
- floarea soarelui,  
- sămânță de muștar, 
- susan, 
- camelina sativa, 
- nucă de cocos, 
- semințe de dovleac fara coji, 
- grâu prăjit, 
- sâmburi de caise, 
- alte materii prime pentru fabricarea unor tipuri 
rare de ulei presat la rece. 
Cooperarea poate fi formalizată printr-un acord de 
furnizor. 
 
Compania a lansat deja pe piață o gamă destul de largă de produse: unele nuci și semințe 
și uleiuri presate la rece, formate din 10 plante diverse, dar își extind permanent oferta, 
astfel încât dezvoltarea altor produse va avea loc și în viitor.  
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/36105332-be9e-46ac-a50e-feaf2aef15f3
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Marca aparține unei întreprinderi poloneze. Furnizorii nu sunt așteptați să aibă o marcă 
înregistrată. Materiile prime de bună calitate vor fi suficiente. 
 
Info suplimentare: BRPL20200625001 
 

Valabilitate expresie de interes: 8 Iulie 2021 

 
Companie germană caută producător pentru mânere de perii din lemn și sursă pentru 
materii prime 
 

Compania germană a fost fondată în 1869 și a devenit unul dintre principalii producători 
europeni de perii fine. Produsele companiei includ îngrijirea părului și a corpului, perii de uz 
casnic și animale de companie. Cu angajați săi calificați, compania produce produse 
inovatoare adaptate pe piață și dorințele clienților. 
 
Compania caută un producător, în cadrul unui acord de fabricație, care să-i acopere nevoile 
materiale suplimentare. 
 
Compania este deja angajată în cooperari internaționale și caută un producător pentru 
mânere de perii din lemn și sursă pentru materii prime precum par, perne de cauciuc, etc. 
Obiectivul este de a coopera în baza unui acord de fabricație. Partenerul de afaceri ar trebui 
să aibă abilități de vorbire în limba engleză sau, eventual, limba germană. 
 
În schimb, compania parteneră ar obține acces la noi piețe și ar putea profita de expertiza 
companiei germane în domeniul periilor. 
 
Info suplimentare: BRDE20200610001 
 

Valabilitate expresie de interes: 25 Iunie 2021 

 
Companie  italiana care fabrica produse ecologice de cafea de înaltă calitate caută 
distribuitori în Europa, de preferință în sectorul hotelier, restaurant și catering (HoReCa) 

 

Producătorul italian oferă o gamă largă de produse de cafea de înaltă calitate - care includ, 
dar fără a se limita la boabele de cafea, cafea măcinată, capsule de cafea și păstăi 100% 
compostabile - și caută comercianți și / sau distribuitori, în principal - dar nu exclusiv - în 
sectorul hotelier, restaurant și catering (HoReCa). 
 
Gama de produse include toate tipurile de cafea: 
-boabe de cafea (100% Arabica - 100% Robusta - amestec)  
-cafea macinata (100% Arabica - 100% Robusta – amestec) 
-capsule de cafea (100% Arabica - 100% Robusta - 
amestec) 
-cafea pods (100% Arabica - 100% Robusta - amestec) 
 
Compania este puternic concentrată pe asigurarea unui 
nivel de calitate ridicat al produselor sale, așa cum 
demonstrează numeroasele premii primite în timpul 
activității sale (International Coffee Tasting, International 
Coffee Tasting Asia, Tuttofood, Isola Sensoriale) și este 
dispusă să continue, extinzându-și activitatea. Este deja 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29384ee9-7d20-4941-be60-6f02151dba18
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9a5f87d-57cd-4301-9dee-d28ec9ca653e
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angajată în cooperare transnațională în Suedia și Grecia; prin urmare este interesata si de 
alte piețe externe. Cooperarea prevăzută este un acord de servicii de distribuție: partenerul 
va trebui să vândă produsele pe piața relevantă, de preferință promovându-le pe parcursul 
acțiunilor sale de marketing. 
 
Info suplimentare: BOIT20200622001 
 

Valabilitate cerere oferta: 16 Iulie 2021 
 

 
Apel H2020-Fast Track to Innovation (FTI): Se cauta utilizator final pentru o instalație 
demonstrativă pentru încălzirea proceselor solare 

Un IMM german caută un utilizator final industrial care necesită căldură de proces. Căldura 
va fi asigurată de o instalație demonstrativă pentru încălzirea proceselor solare cu 
colectoare solare instalate in locatia partenerului. Partenerul poate fi din sectoarele  
alimentar și băuturi, chimic, textile sau prelucrarii metalelor. Proiectul își propune să 
colecteze date de performanță fiabile necesare dezvoltării ulterioare a pieței pentru 
încălzirea proceselor solare. Parteneriatul va fi un acord de cercetare în cadrul unui proiect 
FTI. 

Consorțiul de proiect este format din 4 tipuri de entitati: 

A) Furnizor de tehnologie (lider de proiect) din sectorul privat 

B) Sector privat (interes confirmat) 

C) Institut de cercetare și dezvoltare din sectorul public (interes confirmat)  

D) Utilizator final industrial (necesar) 

Astfel, IMM-ul german caută un utilizator final industrial care îndeplinește următoarele 
cerințe: 

1) Sector: produse alimentare și băuturi, chimice, textile, metal 

2) Cerință: Cererea de căldură a procesului (abur, apă caldă, ulei termic) de peste 5.000 
MWh / an 

3) Funcționare: cel puțin 280 de zile pe an 

4) Spațiu: Acoperiș (beton) sau spațiu disponibil de cel puțin 3500 mp 

5) Angajament: dorința de a se angaja într-un acord de achiziție a căldurii pe termen lung 
(8-12 ani) 

6) Contribuție: Permite măsurători ale terților la fata locului (nu vor fi publicate date despre 
proces, numai date privind performanța sistemului de colectoare solare termice) 

7) Situația financiară: statut financiar rezonabil astfel incat să poată angaja un contract pe 
termen lung. 

8) Țară: UE sau eligibilă pentru participarea la proiectele UE 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b4421fa-4903-4bd4-862d-0294e76f4995
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Termen limita transmitere expresie de interes: 1 Septembrie 2020 
Termen limita apel: 27 Octombrie 2020 
Buget apel: 33 milioane Euro 
Buget proiect: 2,7 miioane Euro 
Tip partener cautat: intreprindere mijlocie sau intreprindere mare 
Durata proiect: 36 luni 
Apel: EIC-FTI-2018-2020  
Detalii mai multe aici. 
 
Info suplimentare: RDDE20200713001 
 

 
Un distribuitor polonez de produse de coafură (accesorii pentru coafură și produse 
cosmetice) caută noi linii de produse care să extindă portofoliul actual în baza unui 
acord de furnizor 
 

Compania operează pe piața locală din Silezia Inferioară (Polonia) din 1999, fiind activă pe 
piața produselor cosmetice de coafură și accesorii pentru coafură. 
Compania dorește să achiziționeze produse de coafură direct de la producători din UE 
pentru a-și face oferta mai atractivă, precum și pentru a-și reduce oferta prin canale de 
distribuție internă. 
 
La începutul cooperării, compania dorește să verifice acceptarea pieței distribuind prima 
serie de produse în rețeaua de clienți și obținând feedback după aproximativ 30 zile cu 
privire la interesul și calitatea noilor mărci de produse.  

Probele vor fi testate în această 
perioadă în min. 10 saloane de 
coafură. Distribuitorul se așteaptă să 
obțină o serie de eșantioane de 
testare pe o bază de comercializare 
fără plată. Decontarea mărfurilor 
expediate în mod regulat - așa cum 
este de obicei în această industrie - 
plata în avans. 
 
Firma caută producători și furnizori 
de produse cosmetice și accesorii 
pentru coafuri. Parteneriatele sunt 
prevăzute sub forma unui acord de 
furnizori pe termen lung. Partenerii 
căutați ar trebui sa fie de acord că 
produsele lor vor trece printr-o fază 
de testare de 1 lună în saloanele 
selectate. 

 
Info suplimentare: BRPL20200527001 
 

Valabilitate oferta: 1 Iulie 2021 

 
Agenție germană de vânzări oferă servicii comerciale și de distribuție pentru industria 
chimică, farmaceutică și inginerie 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8245ec72-2287-4fb5-8e9e-8c0ae4761d92
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-hairdresser-products-distributor-hairdressing-accessories-and-cosmetics-looking-new
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Agenția germană are peste 15 ani de experiență în vânzări în industria chimică, 
farmaceutică și inginerie. Compania deține aproximativ 14.000 de contacte cu clienți activi. 
Compania oferă, de asemenea, preluarea și asistarea clienților existenti, precum și achiziția 
de noi clienți. Agenția de vânzări este în contact strâns cu utilizatorii și factorii de decizie 
germani. Specialitatea este mediul extrem de coroziv, precum și consumabile, cum ar fi 
garnituri mecanice, garnituri pentru nave și tot ceea ce se referă la sectorul naval. 
 
Compania caută producători interesati de un partener comercial sau de distribuție de 
încredere, pe termen lung, pentru a-și vinde produsele B2B în Germania sau / și Europa (în 
conformitate cu un acord de agenții de vânzări sau de distribuție) 
 
Info suplimentare: BRDE20200311001 
 

Valabilitate oferta: 30 Iunie 2021 

 
O companie cehă caută producători și furnizori care intenționează să intre pe piața 
cehă cu produsele lor B2B în conformitate cu un acord de agenție comerciala 
 

O companie cehă cu o experiență îndelungată acționează ca agent comercial specializat în 
introducerea pe piață a diverselor tipuri de produse B2B și în initierea vânzărilor. În ultima 
perioadă a adăugat în portofoliul său produse de sticlă reciclabile pentru sectorul HORECA. 
Pe baza experienței din trecut compania are, de asemenea, cunoștințe vaste despre 
activitatea de reciclare și tehnologiile de reciclare. 
 
Compania știe cum funcționează piața și afacerile. De aceea, este capabila să ofere o gamă 
largă de servicii care vizează dezvoltarea vânzărilor și extinderea pieței prin proiecte de 
marketing și dezvoltare de produse, adică crearea și implementarea strategiilor de 
marketing, inclusiv servicii de promovare și PR, precum și sprijinirea proceselor de logistică, 
vamale și drept, servicii imobiliare, servicii de optimizare a costurilor de exploatare etc. 
 
Compania caută producători și furnizori străini serioși și fiabili, care sunt interesați să 
introducă produsele B2B pe piața cehă. Principalul obiectiv de interes sunt noile tehnologii 
și soluții industriale și produsele competitive și inovatoare interesante. 
 
Compania este pregătită să acționeze ca agenție comercială pentru companii străine 
interesate de introducerea produselor B2B pe piața cehă. 
 
Info suplimentare: BRCZ20200610002 
 

Valabilitate oferta: 18 Iunie 2021 

 
O companie ucraineană solicită mobilier în baza unui acord de servicii de distribuție 

 

Compania ucraineană din Dnipro operează pe piața de mobilă din 2008 și a devenit unul 
dintre cei mai importanti distribuitori de paturi și fotolii. Mobilierul dorit trebuie fabricat în țările 
UE în conformitate cu standardele europene privind materiile prime, caracteristicile tehnice 
și rezistența tratamentelor de suprafață. 
 
IMM-ul este specializat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul al următoarelor produse: 
- paturi metalice, rame cu tablă metalică, scaune metalice; 
- mobilier tapițat pentru ședere și culcare; 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-sales-agency-offering-commercial-and-distribution-services-chemical-pharmaceutical
https://een.ec.europa.eu/partners/czech-company-looking-producers-and-suppliers-intending-enter-czech-market-their-b2b
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- mobilier din PAL acoperit cu melamină; 
- toate tipurile de PAL acoperit cu melamină, metal și mobilier tapițat (mobilier de birou, 
mobilier pentru casă, mobilier școlar, mobilier HORECA). 
 
Astăzi compania ar dori să-și extindă rețeaua de furnizori și să-i identifice ca producători 
prioritari de mobilă, cum ar fi paturi metalice și fotolii de birou. Dacă nu găsește producători, 
este gata să lucreze cu angrosiști, dacă prețurile sunt competitive. Acesta dorește să lucreze 
în primul rând cu companii cu sediul în Uniunea Europeană. 
 
Tipul de partener solicitat: producători ai produselor descrise mai sus.  
Rolul partenerilor: furnizarea produselor comandate. Compania este dispusă să acționeze 
ca distribuitor pentru a distribui produsele altor companii cu parteneri internaționali interesați 
să-și extindă piețele în Ucraina. Compania ucraineană este dispusă să încheie un acord de 
servicii de distribuție. 
 
Info suplimentare: BRUA20200526001 

Valabilitate oferta: 29 Mai 2021 

 

 
 
 
 
 
 

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 
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