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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 entitățile cu rol de punct local de contact oferă sprijin, în mod gratuit, IMM-

urilor interesate pentru a beneficia de avantajele pieței unice europene, în 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 experți din peste 600 

centre gazdă. 

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

contact în cadrul Rețelei Enterprise Europe. 

În această calitate, ADR Nord-Est furnizează următoarele servicii: 
• identificare de parteneri de afaceri, prin acces la baza de date centralizată a Rețelei 

care include cereri și oferte de cooperare comercială sau tehnologică (detalii aici); 
 

• participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relații 
internaționale intre IMM-uri, cooperare comercială sau tehnologică 
 

• furnizare support pentru identificare parteneri interesați de participare în proiecte cu 
finanțare din diverse programe europene, inclusiv programe de cercetare și inovare; 
 

• informații privind oportunități de piață, legislație și politici europene, relevante pentru o 
companie sau un sector economic; 
 

• implicare in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultări 
publice sau alte inițiative în domeniul competitivității și inovării. 
 

În aceasta ediție, puteți găsi informații de interes pentru activitatea Dumneavoastră, în 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!  
 
A fost aprobată continuarea programelor IMM Invest, IMM Factor 

și Agro IMM Invest 

Guvernul României a aprobat, in data de 10 

martie 2021, continuarea programelor IMM 

Invest România, IMM Factor și a 

subprogramului Agro IMM Invest, cu alocarea 

plafoanelor de garantare pe fiecare program.  

In cel mai scurt timp, Fondul Național de 

Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 

Mici și Mijlocii va operaționaliza noile facilități 

și va asigura derularea optimă a mecanismelor de garantare a creditelor. 

 
Prin modificările aduse in acest an, Guvernul va lansa variante îmbunătățite ale IMM Invest și 
IMM Factor, prin care se estimeaza sprijin acordat catre 60.000 de întreprinzători. 
 
Modificările aduse IMM Invest vizează extinderea categoriilor de beneficiari, modificarea 
criteriului de eligibilitate privind capacitatea de lichiditate a întreprinderilor solicitante și 
includerea producătorilor de vinuri și bere în categoria domeniilor eligibile. 
 
În cadrul acestui program vor fi acordate, în anul 2021, garanții de stat în valoare de 14 miliarde 
de lei pentru credite contractate de microîncreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, pentru 
finanțarea investițiilor și pentru asigurarea capitalului de lucru. 
 
Modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 permite prelungirea programului 
IMM Invest până la 30 iunie 2021, cu aprobarea la plată a granturilor până la 30 iunie 2022. 
 
Programul IMM Factor va asigura accesul IMM-urilor la finanțarea creditului comercial, în 
vederea asigurării de disponibilități bănești pentru plata furnizorilor sau a salariilor și vor fi 
acordate, în anul 2021, garanții de stat în valoare de 1 miliard de lei, iar schema de ajutor de 
stat care susține programul a fost prelungită până la 30 iunie 2021. 
 
Subprogramul Agro IMM Invest, cu un plafon de garantare în anul 2021 de 1 miliard de lei, 
este destinat susținerii IMM-urilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și a 
sectorului alimentar. Agro IMM Invest are o componentă de grant de 10% din valoarea finanțării 
și o perioadă de grație ce se acordă creditului de până la 24 de luni. La fel ca și în cazul 
celorlalte programe, întreprinzătorii pot accesa programul până la data de 30 iunie 2021. 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
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Apel deschis electrificării gospodăriilor gestionat de Innovation 

Norway România 

Innovation Norway Romania este operatorul de fond 

al Programului pentru Energie în România, finanțat 

din Granturile SEE și Norvegiene, program care se 

adreseaza mai multor domenii de interes, respectiv: 

• Energie Regenerabilă 

• Eficiență Energetică 

• Cercetare și Dezvoltare 

• Training și conștientizare 

• Electrificarea gospodăriilor. 
 
În data de 21 decembrie 2020, a fost lansat apelul Electrificarea Gospodăriilor, care are un 
buget total de 10.000.000 Euro. 
 
Aplicanții eligibili sunt orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, 
precum și organizațiile neguvernamentale, înregistrată ca persoană juridică în România, iar 
parteneri eligibili pot fi orice entități, private sau publice, comerciale sau necomerciale, 
înregistrate ca persoane juridice în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau în România. 
Parteneriatele cu entități din Statele Donatoare sunt încurajate, dar nu sunt obligatorii. 
 
Proiectele eligibile vizează soluții de electrificare pentru gospodăriile neelectrificate și 
sunt eligibile doar gospodăriile cu locatari permanenți. 
 
Sursa de energie pentru proiectele de electrificare va fi: 
 

• sursă de energie regenerabilă (RES), care include, dar nu se limitează la energie solară, 
hidroenergie, biomasă și eoliană  
sau 

• conexiune la rețea (poate include extinderea și modernizarea rețelei) 
 
Prioritate (scor suplimentar la evaluare) va fi acordată gospodăriilor izolate („izolat” = 
gospodării situate la mai mult de 2 km de rețeaua de alimentare accesibilă). 
 
Granturi disponibile au valori cuprinse între 30.000 Euro și 2.000.000 Euro, respectiv: 
 

• Schema de granturi mici: granturi cu valoare cuprinsă între 30.000 Euro și 200.000 Euro; 

• Apel de proiecte: finanțarea acordată între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro. 
 
Pentru operatorii non-economici, rata grantului va fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiect. Pentru entitățile care desfășoară activități economice, rata de finanțare 
va fi stabilită pe baza prevederilor în vigoare ale Regulamentului Comisiei Europene 651/2014. 
 
Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 29 aprilie 2021. 
 
Mai multe detalii sunt disponibile la această adresă. 
 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/call-for-proposals-electrification-ro/
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Programul Orizont Europa 2021-2024: Primele cereri de propuneri 

vor fi lansate în primăvara acestui an 

In data de 15 martie 2021, Comisia 

Europeană a adoptat primul plan 

strategic pentru Orizont Europa, 

noul program de cercetare și 

inovare al UE în valoare de 95,5 

miliarde Euro.  

Planul strategic reprezintă o noutate 
în cadrul Programului Orizont Europa 
și stabilește orientările strategice 
pentru direcționarea investițiilor în 
primii patru ani ai programului. Acesta 
asigură faptul că acțiunile în materie de cercetare și inovare contribuie la prioritățile Uniunii 
Europene, printre care se numără o Europă verde și neutră din punct de vedere climatic, 
o Europă pregătită pentru era digitală și o economie în serviciul cetățenilor. 
 
Un plan ambițios pentru un program ambițios 
 
Planul strategic stabilește patru orientări strategice pentru investițiile în cercetare și inovare în 
cadrul programului Orizont Europa pentru următorii patru ani: 
 

• Promovarea unei autonomii strategice deschise prin orientarea dezvoltării tehnologiilor, 
sectoarelor și lanțurilor valorice digitale, generice și emergente esențiale; 

• Refacerea ecosistemelor și a biodiversității Europei și gestionarea durabilă a resurselor 
naturale; 

• Transformarea Europei în prima economie digitală circulară, neutră din punct de vedere 
climatic și sustenabilă; 

• Crearea unei societăți europene mai reziliente, mai favorabile incluziunii și mai 
democratice. 

 
Cooperarea internațională stă la baza tuturor celor patru orientări, deoarece este esențială 
pentru abordarea multor provocări globale. 

 
Planul strategic identifică, de asemenea, parteneriatele europene cofinanțate și 
programate în comun, precum și misiunile UE care urmează să fie sprijinite prin intermediul 
programului Orizont Europa.  
 
Parteneriatele vor acoperi domenii critice precum energia, transporturile, biodiversitatea, 
sănătatea, alimentația și circularitatea și vor completa cele zece parteneriate europene 
instituționalizate propuse de Comisie în februarie.  
 
Misiunile UE vor aborda provocările globale care ne afectează viața de zi cu zi prin stabilirea 
unor obiective ambițioase și inspiraționale, dar realizabile, cum ar fi lupta împotriva cancerului, 
adaptarea la schimbările climatice, protejarea oceanelor, ecologizarea orașelor și asigurarea 
sănătății solului și a alimentelor. Utilizând un portofoliu amplu de instrumente în diverse 
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discipline și domenii de politică, misiunile UE vor aborda aspecte complexe prin proiecte de 
cercetare, măsuri de politică sau chiar inițiative legislative. 
 
Etape următoare 
 
Prioritățile stabilite în planul strategic al Orizont Europa vor fi puse în aplicare prin intermediul 
programului de lucru Orizont Europa, care stabilește oportunități de finanțare pentru activitățile 
de cercetare și inovare prin cereri tematice de propuneri și teme..  
 
Primele cereri de propuneri vor fi lansate în primăvara anului 2021 și vor fi prezentate în 
cadrul Zilelor europene ale cercetării și inovării din 23-24 iunie 2021. 
 
Sursa este aici. 
 

Pagina noua ADR Nord-Est www.adrnordest.ro  

De curând, pagina web ADR Nord-

Est a îmbrăcat haine noi, ce îi 

conferă o imagine proaspătă și mai 

prietenoasă, navigare ușoară și 

intuitivă, dar și accesibilitate de pe 

orice dispozitiv. 

Te invităm să ne cunoaștem mai 
bine!  
 
Accesează noul website 
www.adrnordest.ro și informează-
te de la sursă despre serviciile oferite de ADR Nord-Est în beneficiul locuitorilor Regiunii Nord-
Est.  
 
Descoperă imaginea de ansamblu a ceea ce facem concret pentru viitorul Regiunii Nord-Est: 

• pregătirea pentru perioada de de programare 2021-2027 

• instrumente suport care îți dau curajul să crezi în ideea ta și să investești în companie; 
prin: educație antreprenorială, dezvoltarea capacității de inovare și conectarea cu 
sursele de finanțare potrivite, europene și guvernamentale; 

• asistență în descoperirea zonelor din care îți poți atrage clienții: accesând piețe 
internaționale și oportunități de investiții în Regiune; 

• programe care te încurajează să investești în oameni prin educație și formare 
profesională continuă; 

• conectarea cu oportunitățile europene direct din Bruxelles; 

• implicarea ca partener în proiecte externe. 
 
O sursă de informații poate fi mai importantă decât o sursă de finanțare!  
 
Așadar, află în timp real noutățile din domeniul dezvoltării regionale și rămâi conectat la 
calendarul evenimentelor care te interesează!  
 
 
 

https://ec.europa.eu/romania/news/20210315_plan_strategic_orizont_europa_ro
http://www.adrnordest.ro/
http://www.adrnordest.ro/
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@Evenimente in RETEA! 
 
Fashion Match Supply 2021 
 
Organizat similar 
evenimentelor anterioare de 
succes pentru industria 
modei sub denumirea 
„Fashion Match”, Enterprise 
Europe Network (EEN) vă 
invita la primul eveniment 
dedicat lanțurilor de 
aprovizionare din industria 
modei, logistică, producție in industria textilelor. 
 
In cadrul acestui eveniment vor avea loc workshop-uri, prelegeri, discuții, precum și un 
eveniment de matchmaking în perioada 26-30 aprilie 2021. 
 
Fashion Match Supply se concentrează asupra tinerilor antreprenori din moda internațională, 
furnizori și logistică. 
 
Teme de interes abordate: 
• Lanțuri de aprovizionare în industria modei 
• Fabricație 
• Aprovizionare 
• Comerț electronic și logistică 
• Producție textilă durabilă 
 
Recomandăm, în mod special, participarea la: 
• Designeri / stilisti de moda 
• Companii de productie 
• Retaileri, distribuitori, agenți de vânzări 
• Magazine de modă, platforme de comerț electronic 
• Furnizori de materiale textile 
• Companii de logistică 
• Agenții de PR 
• Consultanți de coaching, marketing și afaceri 
• Universitate / instituție de cercetare și dezvoltare în căutare de noi parteneriate 
 
Top 5 obiective pentru a avea o participare de succes: 
 
• Faceți cunoștință cu parteneri și clienți 
• Descoperiți produse și servicii noi 
• Pregătiți achiziții sau proiecte 
• Faceți cunoștință cu furnizori noi 
• Obțineți informații despre ultimele tendințe 
 
Link-ul catre eveniment este acesta. 
 
Pentru informatii suplimentare, ne puteti scrie la adresa: een@adrnordest.ro 

https://fashion-match-supply-2021.b2match.io/
mailto:een@adrnordest.ro
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TECHNOLOGY & BUSINESS COOPERATION DAYS 2021 
 
NBank Hannover cu sprijinul Enterprise Europe Network, organizează şi în acest an online, în 
cadrul Hannover Messe 2021 evenimentul de brokeraj Technology & Business 
Cooperation Days, în perioada 12 – 15 Aprilie 2021. 
 
Evenimentul oferă IMM-urilor și organizațiilor de cercetare posibilitatea de a identifica noi 
parteneri pentru acorduri comerciale și pentru cercetare și cooperare tehnologică în domenii 
precum:  

• Soluții în Industria 4.0   

• Fabrici Inteligente – Smart Factory 

• Tehnologii de producție eficiente  

• Energie durabilă & mobilitate; 

• Instrumente de măsurare. 
 
Înregistrarea este gratuită și se poate face la această adresă. 
 
Data limită pentru înscrieri: 4 aprilie 2021. 

 
 
6th International B2B Software Days - the Future of Digital 
Business 
 
 
Alăturați-vă pentru a internaționaliza 
și a inova! 
 
Cea de-a 6-a editie a Zilelor 
internaționale de software B2B va fi 
organizata de WKO / Advantage 
Austria, Vienna Business Agency și 
TU Viena, în colaborare cu Enterprise 
Europe Network, in perioada 10-12 
mai 2021. 
 
Profitati de ocazie pentru: 

• a va inspira din discursurile principale fascinante 

• a va extinde contactele personale prin întâlniri B2B prestabilite 

• a va prezenta ideea de afaceri în fața unor investitori internaționali 

• a participa la ateliere de lucru interesante. 

Evenimentul este gratuit și vizează, în principal, companiile și instituțiile de cercetare și 
dezvoltare interesate de cooperări tehnologice, de cercetare și de afaceri. 
 
Datorită situației globale Covid-19, acest eveniment se va derula ca un eveniment virtual.  
Linkul catre eveniment este aici.  
 
Pentru informatii suplimentare, ne puteti scrie la adresa: een@adrnordest.ro 

https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/
https://2021.b2bsoftwaredays.com/
mailto:een@adrnordest.ro
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ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day 
 
 
Agenția Poloneză pentru Dezvoltarea Intreprinderilor (PARP) organizează, in data de  
25 mai 2021, un eveniment virtual de matchmaking adresat sectorului IT / ICT. 
 
Scopul evenimentului este de a facilita cooperarea internațională între producători, furnizori de 
servicii, distribuitori și utilizatorii finali ai diferitelor tipuri de servicii și echipamente IT / TIC. 
 
Participarea la eveniment este gratuită. 

 
Sunt invitate diferite tipuri de entități, atât din Polonia, cât și din alte țări, să se alăture 
evenimentului: 
• furnizori de software, servicii și echipamente IT / TIC, 
• startup-uri, 
• companii care caută soluții și servicii IT / TIC, 
• angrosisti si distribuitori, 
• instituții științifice, 
• administrație publică. 
 
Instrumentul de înregistrare online la întâlnirile B2B va 
fi disponibil în curând. 

 
Agendă eveniment : 

• 1 martie - 17 mai 2021 - înregistrați-vă și inserați profilul de colaborare 

• 1 aprilie - 23 mai 2021 - selectați-vă întâlnirile 

• 24 mai 2021 - verificați agenda personală a întâlnirii 

• 25 mai 2021 - participați la întâlnirile dvs. virtuale programate 
 
Pentru informatii suplimentare, ne puteti scrie la adresa: een@adrnordest.ro. 
 

Cereri / Oferte de colaborare  
 
Producător rus de produse din miere caută furnizori de materii prime 
Compania rusă din Regiunea Novgorod a fost fondată în 1998 si 
este producatoare de miere și produse din plante. Compania a 
devenit lider în Rusia în domeniul produselor ecologice. 
 
Compania oferă mai mult de 100 de tipuri de diverse produse din 
miere, cu adaos de plante medicinale, nuci și fructe de pădure.  
 
Compania cumpără miere de la fermieri, atât din Rusia, cât și din străinătate. 
Toate fructele de pădure și ierburile sunt uscate ușor pentru a-si păstra 
vitaminele și mineralele utile. Compania folosește doar materii prime 
100% naturale, care sunt cultivate în zone ecologice și au trecut toate 
testele de laborator necesare. Produsele sunt recomandate atât pentru persoanele care 

mailto:een@adrnordest.ro
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doresc să-și mențină sănătatea, cât și pentru cei care suferă de diabet. Nu se adaugă OMG-
uri, zahăr, arome artificiale și conservanți. 
 
Compania are propria bază de producție, laborator și facilități mari de depozitare. Producția 
este realizată cu echipamente moderne de mare capacitate. Produsele sunt livrate nu numai 
în toată Rusia, ci și CSI (Comunitatea Statelor Independente) și Europa. 
 
Compania rusă este interesată să găsească furnizori de materii prime (miere, fructe de 
pădure, plante medicinale) în baza unui acord de furnizor. Partenerul potențial va trebui să 
furnizeze următoarele tipuri de plante medicinale: mușețel, mentă, cimbru. Mierea ar trebui 
să fie din următoarele soiuri: tei, castan, munte, hrișcă, floare. Mierea furnizată trebuie 
cultivată într-o stupină într-o zonă curată din punct de vedere ecologic. Nu este permisă 
adăugarea de potențiatori de aromă, aditivi artificiali.  
 
Toate materiile prime trebuie să îndeplinească standardele internaționale de calitate și 
siguranță. Ierburile și fructele de pădure pot fi livrate atât uscate, cât și proaspete.  
Partenerul va trebui să livreze toate materiile prime în recipiente sigilate, pentru a păstra 
caracteristicile produsului. 
 
Compania este interesata de extinderea bazei de furnizori, creșterea profiturilor. Cantitatile  
și termenele de livrare vor fi discutate punctual cu potențialul partener. 
 
Info suplimentare: BRRU20210302001 

 
Valabilitate cerere de oferta: 10 Martie 2022 

 
 

IMM din Slovenia caută producător de pungi cu fermoar din polietilenă și 
pungi din natron 
 

Companie slovenă cu o tradiție îndelungată în producerea de pungi de plastic oferă diferite 
tipuri de pungi de plastic în toate dimensiunile standard. 
 
Produsele companiei sunt: 
- saci de gunoi, 
- genți de uz casnic, 
- pungi pentru industrie, 
- sacoșe, 
- genți cu fermoar, 
- pungi biodegradabile. 
 
Compania oferă produse sigure și de calitate, realizate in mod durabil și folosește materiale 
reciclate. Este interesata să isi crească vânzările și caută parteneri de afaceri de încredere 
- producători sau furnizori de pungi cu fermoar din polietilenă și pungi din natron.  
 
Compania oferă cooperare comercială sub forma unui acord de furnizor sau a unui acord 
de fabricație. In acest sens, caută un furnizor sau un acord de producție cu un producător 
de ambalaje.  
 
Partenerul interest ar trebui sa aiba experiență în logistica internațională, pentru a accelera 
livrările din Slovenia. 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34cb61e0-9521-4fc5-99c8-7588cea65a11
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Info suplimentare: BRSI20210219001 

 
Valabilitate cerere de oferta: 11 Martie 2022 

 
 
Producător spaniol de încălțăminte și genți pentru femei caută agenți și 
distribuitori 
 

Compania spaniolă a fost înființată în 1978 la Alicante și este dedicată 
fabricării de pantofi și genți de mână pentru femei. De la începutul 
activității sale, compania a folosit doar piele și materiale exclusiv din 
Spania, obtinute prin procese complet realizate manual. Datorită 
experienței sale, compania poate oferi cea mai bună calitate a 
produselor sale. 
 
Compania caută distribuitori specializați și agenți comerciali de 
vânzări interesati de cooperare pe termen lung pentru a-și spori 
prezența pe piețele internaționale.  
 
Compania este, de asemenea, interesată să ofere servicii de 
subcontractori altor designeri sau mărci de pantofi, care au  
nevoie de servicii de proiectare și facilități de producție ale companiei. 
 
Info suplimentare: BOES20210122001 

 
Valabilitate cerere de oferta: 13 Martie 2022 

 

 
Distribuitori de peleti din lemn sunt cautați de o companie ucraineană 

 

Compania ucraineană este un producător de 
top pe piața națională. Fabrica este echipată cu 
mașini moderne de prelucrare, iar producția se 
realizează pe mașini de înaltă tehnologie. Inca 
de la înființare, compania face permanent 
investiții pentru a-și îmbunătăți tehnologia, 
urmând o politică deschisă inovației și 
dezvoltării. 
 
Compania produce următorul tip de peleti: 
1) Peleți industriali din lemn - folosiți drept 
combustibil pentru cazane industriale și 
centrale termice. Peletii au diametre de 6-8 mm, pot conține scoarță. La centralele termice, 
peletii industriale pot fi arsi ca si combustibil primar sau pot fi combinati cu un alt tip de 
combustibil, cum ar fi cărbune, brichete, praf de cărbune etc. 
 
2) Peleti pentru consumatori - utilizati pentru încălzirea caselor in sistem individual și arderea 
în sobe mici, șeminee și cazane. Acesti peleti nu conțin scoarță, sunt colorati în alb-gălbui. 
Diametrul este de 6, rareori de 8 mm. Ambalarea acestor peleti - pungi de plastic sau hârtie 
cu 10-16 kg de peleti. 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7757fcf8-a51f-4aec-9d35-1dcd04fb3fbb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/97c3e176-68ec-42f9-b4e5-c137f19322f6
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Capacitatea liniei de proces este de 7 t / h, volumul anual de producție este de 50 mii tone. 
 
Compania are intgentia de a dezvolta noi parteneriate în țările UE și de a se extinde pe noi 
piețe.  
 
Se caută parteneri de încredere (distribuitori / angrosisti), interesați să-și vândă produsele 
către clienții finali, pe noi piețe locale. Prin urmare, cea mai dorită formă de cooperare ar fi 
în cadrul unui acord de servicii de distribuție. 
 
Partenerii ideali ar fi companii comerciale care au propria rețea de vânzări sau contacte 
stabilite cu distribuitorii de peleti, lanțuri de comerț cu amănuntul internaționale și angrosisti 
care preferă produse premium de înaltă calitate pentru încălzire, energie termică combinată 
(CHP) și centrale electrice.  
 
Se așteaptă ca distribuitorul să construiască o strânsă cooperare cu compania ucraineană. 
 
 
Info suplimentare: BOUA20210131004  

 
Valabilitate oferta: 10 Martie 2022 

 

Companie croată TIC este interesata de un parteneriat în cadrul unui acord 
de subcontractare, subcontractare sau joint venture 
 

Companie croată înființată în 1992 a dezvoltat 
un  sistem informatic de Planificare a 
Resurselor Intreprinderii (ERP) pentru 
industrie, comerț și construcții, aprovizionare 
cu apă și distribuția energiei; pentru sistemul 
de planificare și gestionare a resurselor în 
companiile de asigurări; un sistem de 
informare pentru utilizatorii bugetului; un 
sistem pentru planificarea și gestionarea 
resurselor în afaceri de expediție și logistică.  

 

Compania este în căutarea unui parteneriat pe termen lung în cadrul unui contract de 
subcontractare, subcontractare sau joint venture. 

Planificarea resurselor întreprinderii (ERP) este un concept de gestionare integrată a 
resurselor întreprinderii și a tuturor proceselor de afaceri în timp real, cu sprijinul software-
ului și tehnologiei.  

Planificarea resurselor în companiile producătoare este crucială în contextul industriei 4.0. 
Sistemele Enterprise Resource Planning (ERP) care permit integrarea verticală și orizontală 
între diferite niveluri operaționale și de management sunt esențiale pentru monitorizarea 
execuției procesului prin acces la date în timp real și pentru luarea deciziilor în conformitate 
cu aceste date.  

Implementarea ERP permite transformarea și optimizarea proceselor de afaceri în toate 
tipurile de afaceri și organizații. Sistemele ERP sunt importante pentru optimizarea tuturor 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f60d848f-608f-4487-b34d-42bdfefc53ed
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proceselor organizaționale, iar implementarea lor îmbunătățește semnificativ productivitatea 
și performanța tuturor tipurilor de organizații, indiferent dacă este vorba de producție, bănci, 
asigurări, autorități locale sau regionale. 

Partenerul ideal ar trebui să fie: 

• Companie de dezvoltare de aplicații și soluții software 

• Utilizatori de aplicații și soluții software pentru întreprinderi 

• Companii mici și mijlocii, mari și instituții care au nevoie de soluții software și servicii 
de asistență tehnică 

Info suplimentare: BOHR20210126001 
 
Valabilitate oferta: 10 Martie 2022 
 

 
Sistem inovator care filtrează apa de ploaie în apa potabilă 
 

IMM-ul olandez care oferă aceasta tehnologie 
inovatoare are o experiență de peste 25 de ani în 
gestionarea apei. Compania dezvoltă, produce și 
furnizează sisteme inteligente de purificare a 
apei pentru utilizare în gospodării sau in alte 
tipuri de clădiri. 

 

Sistemul inteligent de tratare a apei de ploaie asigură 100% apă sigură din punct de vedere 
microbiologic. Apa de ploaie este purificată cu un microfiltru, un filtru de cărbune activ, un 
filtru cu membrană (Ultrafiltrare (UF)) și unitate UV (ultraviolet). Sistemul de apă de ploaie 
este echipat cu o barieră microbiologică dublă. În plus, sistemul este testat complet automat 
în fiecare zi, ceea ce garantează calitatea apei. 

Compania caută parteneri europeni, de preferință activi în sisteme de recoltare a apei de 
ploaie și cu experiență în tehnici de filtrare și pompare a apei. Partenerul va fi responsabil 
pentru vânzări, instalarea sistemului și alte servicii tehnice suplimentare la fața locului, cum 
ar fi furnizarea unui rezervor de stocare a apei cu pre-filtru și sistem de pompare. 

IMM-ul olandez va fi furnizorul de tehnologie și poate furniza și echipamentele cheie. 
Partenerul poate vinde soluția ca un proiect la cheie către clienții săi. Un acord comercial cu 
asistență tehnică este oferit potențialilor parteneri. 
 
Info suplimentare: TONL20210201001 
 
Valabilitate oferta: 5 Martie 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83f60829-4bec-4ddc-b7ae-5b954fb26494
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e42803d7-1577-426f-8bc1-809028342094
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Detalii suplimentare despre serviciile  

Centrului Enterprise Europe Nord-Est gazduit de ADR Nord-Est  

găsiti la adresa www.adrnordest.ro  

(sectiunea Portofoliu servicii managementul inovarii si 

internationalizarea afacerilor) 

 

Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamt 

tel: 0233 218.071, fax: 0233 218.072 

e-mail: een@adrnordest.ro 

 

http://www.adrnordest.ro/
mailto:een@adrnordest.ro

