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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!  
 
Lansarea prioritatii de investitii 1.1 Operatiunea C - IMM sau IMM 

in parteneriat cu ITT pentru investitii de transfer tehnologic din 

cadrul POR 2014 – 2020. 

Obiectivul specific al Axei prioritare 1 il reprezinta cresterea inovarii in firme prin sustinerea 
entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta. 
 
Se vor finanta, in cadrul unei scheme de minimis, IMM–urile care vor include in piata / vor 
comercializa produse/ servicii noi sau semnificativ imbunatatite pentru piata de profil, in urma 
aplicarii unor solutii inovative sau in urma realizarii unor transferuri tehnologice in domeniile de 
specializare inteligenta identificate in Anexa 2a la ghid. De asemenea, pot fi eligibile si 
proiectele care propun noi procese sau imbunatatirea unor procese existente de productie, 
insa acest lucru trebuie sa survina ca urmare a implementarii unor rezultate ale cercetarilor in 
domeniile de specializare inteligenta sau ca urmare a unei metode inovative de a realiza un 
anumit produs/serviciu si nu ca urmarea a introducerii in procesul productiv a unor 
echipamente performante propuse a fi achizitionate in cadrul proiectelor. 
 
Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii: 

A. Investitii in active corporale 
B. Investitii in active necorporale, strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii 

in ciclul productiv. 
C. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor 

proprii ale IMM. 
D. Activitati de dezvoltare experimentala 
E. Alte activitati de inovare 
F. Activitati de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului. 
G.  

Categorii de beneficiari eligibili:  
• IMM care in perioada de implementare incheie contracte de colaborare cu ITT, sau 
• Parteneriatele dintre IMM si ITT incheiate in conformitate cu prevederile OUG 40/2015; 

 
Ce tip de apel de proiecte se lanseaza? 
Acest apel de proiecte este unul non-competitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de 
finantare. 
 
Care este perioada in care pot fi depuse proiectele? 
Data si ora deschiderii cererii de proiecte: 15.12.2020, ora 12:00 
Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 15.02.2021, ora 12:00 
 
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa de catre MLPDA, in cazul in care bugetul 
apelului este consumat mai devreme, prin modificarea prevederilor prezentului ghid. Astfel, in 
cazul depunerii unui numar de proiecte a caror valoare solicitata depaseste 150% din alocarea 
apelului de proiecte, MLPDA poate decide scurtarea perioadei de depunere a proiectelor la 
momentul atingerii pragului mentionat. 
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Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este 
de 5.888.964 Euro. 
Valoarea finantarii nerambursabile a unui proiect: minim 25.000 EUR si maxim 200.000 
EUR (nu poate depasi plafonul de minimis). Cuantumul finantarii nerambursabile solicitate prin 
proiect trebuie sa reprezinte maximum 90% din valoarea eligibila a proiectului.  
Detalii suplimentar aici.       

Programul digitalizare pentru IMM-uri 

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea obține fonduri 
europene de câte 30.000-100.000 de euro, pentru a achiziționa calculatoare și alte 
echipamente și servicii pentru digitalizare, în anumite  condiții care sunt cuprinse în proiectul 
de Ghid al solicitantului și schema de minimis. Documentele publicate de Ministerul Fondurilor 
Europene în consultare publică reprezintă un nou pas în operaționalizarea liniei de finanțare 
de digitalizare a IMM. 
 
Bugetul total alocat pentru Programul pentru digitalizarea IMM-urilor este de 100 de milioane 
de euro, linia de finanțare fiind denumită tehnic „Acțiunea 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, axa 
prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală 
competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului 
electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC 
pentru competitivitatea economică”. 
 
Programul pentru digitalizarea IMM cuprinde 2 tipuri de finanțare: fondurile pentru IMM-urile 
non-IT care vor să se digitalizeze și, separat, fondurile pentru IMM-urile IT, care au nevoie de 
bani să dezvolte tehnologii inovatoare. 
 
Ministerul Fondurilor Europene a publicat, în dezbatere publică, proiectul de Ghid al 
solicitantului și Schema de minimis aferenta fondurilor pentru IMM-urile non-IT, din care 
amintim mai jos cele mai importante informații... 
 
Pe scurt, IMM-urile nu vor putea solicita finantare, în mod direct, de la Ministerul Fondurilor 
Europene, ci mai întâi banii vor fi solicitați de către Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR), 
în calitate de subadministratori ai schemei de ajutor de minimis pentru IMM, pentru fiecare din 
cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Ulterior, fiecare ADR va lansa propriile apeluri de 
proiecte pentru firmele interesate să obțina fonduri cuprinse între 30.000-100.000 de euro. 
 
Bugetul total disponibil va fi de 105 milioane de euro (din fonduri UE și de la bugetul de stat), 
din care 100 de milioane de euro vor ajunge la IMM-uri, iar 5 milioane de euro vor fi alocați 
ADR-urilor și celorlalte instituții de stat implicate, pentru cheltuieli privind procesul de 
implementare a schemei de minimis. 
 
Fiecare IMM beneficiar va suporta minimum 10% din cheltuielile eligibile, plus toate cheltuielile 
neeligibile din investiția sa, deci cei 30.000-100.000 euro acordați vor acoperi 90% din 
cheltuielile eligibile. 
 
Principalii pași de urmat: 
 
După finalizarea dezbaterii publice, MFE va publica și Ghidul solicitantului în formă firnală. 
Solicitanții eligibili în acest caz sunt ADR-urile. 
 
ADR-urile vor depune proiecte în sistemul MySMIS2014 (deci NU IMM-urile depun proiecte în 
MySMIS), pentru a deveni subadministratori ai schemei de ajutor minimis pentru IMM. Până la 

https://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-c-2020
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finalul anului 2020, proiectele ADR-urilor vor fi aprobate de MFE (Autoritatea de Management 
a Programului Operașional Competitivitate) și apoi ADR-urile vor începe implementarea. 
 
Antreprenorii IMM trebuie să fie atenți la anunțurile care vor fi făcute de ADR-urile de care 
aparțin (în funcție de județul lor) și, dacă au nelămuriri, să le contacteze.  
 
Județele arondate și bugetele alocate celor 2 regiuni incluse în Macroregiunea 2 sunt: 
 
• ADR Nord Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui): 15.759.000 euro. 
• ADR Sud Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea): 13.374.000 euro. 
 
După aprobarea si semnarea contractelor de finanțare dintre ADR-uri și OIPSI (Organismul 
intermediar de la Ministerul Comunicațiilor), Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor 
identifica potențialii beneficiari de ajutor de minimis (IMM-uri), prin organizarea de apeluri 
regionale de proiecte. 
 
Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) interesate vor depune (la ADR-uri) 
proiectele, în cadrul unor sesiuni (apeluri) regionale. 
 
Proiectele (IMM-urilor) vor fi evaluate și selectate de ADR-uri pe baza procedurilor de lucru 
specifice etapelor de evaluare și selecție puse la dispoziție de OIPSI (Ministerul 
Comunicațiilor), care va asigura principii și criterii transparente şi nediscriminatorii. 
 
Durata selecției este de maximum 6 luni de la data semnarii contractului de finanțare de către 
ADR-ul respectiv și OIPSI (Organismul intermediar de la Ministerul Comunicațiilor). 
 
Fiecare ADR va selecta cel puțin 120 de IMM-uri ce doresc finanțare pentru achiziționarea de 
echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente. 
 
ADR-urile vor semna contractul de subvenție cu fiecare IMM selectat și vor face plata sumelor 
aferente ajutorului de minimis către acesta, în confomitate cu contractele de subvenție. 
 
Ajutorul de minimis se transferă de la Ministerul Fondurilor Europene către ADR în maximum 
3 tranșe, pe baza proiectelor și contractelor de subvenție încheiate, respectiv în baza cererilor 
de rambursare depuse de către IMM-uri. 
 
IMM-urile vor avea la dispoziție o perioadă de implementare de maximum 9 luni a proiectului 
propriu de investiții. 
 
Schema de ajutor de minimis se aplică până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu 
de 31 decembrie 2021. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în 
limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis. 
 
ADR-urile vor monitoriza implementarea cheltuielilor efectuate de IMM-uri, inclusiv în perioada 
de sustenabilitate a acestora. 
 
Principalele condiții de eligibilitate a IMM-urilor beneficiare includ: 
 
• sunt firme înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
• se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere 
mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare.  
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• nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget 
și sumele de recuperat de la buget): 
        a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de 
atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală; 
         b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul 
certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale; 
• nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei 
fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin 
Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare; 
• nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, 
sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, 
pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii 
de finanţare, derulate în ultimii 5 ani; 
• nu intră în categoria de "întreprindere aflată în dificultate". 
• nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau 
suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de 
aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale; 
• au sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care 
se depune proiectul. 
 
Pentru beneficiarii finali (IMM) ai ajutorului de minimis (subvebție), cheltuielile eligibile includ: 
 
a) Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente 
(inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere 
al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură 
cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect; 
b) Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect; 
c) Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare 
implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și 
integrarea diverselor structuri de date existente; 
d) Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei; 
e) Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național 
de domenii “.ro”; 
f) Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică; 
g) Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu 
dizabilități; 
h) Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic; 
i) Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor 
necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației 
de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect); 
j) Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate 
și cel care va asigura mentenanța; 
k) Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform 
reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva 
corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC). 
 
Informatii complete pot fi gasite accesand urmatorul link. 
 
Sursa: http://www.startupcafe.ro 
 

 

https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
http://www.startupcafe.ro/
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A fost redeschisă schema de ajutor de stat prin care sunt finanțate 

cheltuielile cu salariile pentru investițiile noi 

Ministerul Finanțelor Publice a anunțat in 11 decembrie 2020, faptul că se pot depune cereri 
pentru finanțare în baza H.G.nr.332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru sprijinirea investițiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri 
de muncă. 
 
Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care 
determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a 
întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei 
româneşti. 
 
În cadrul schemei sunt finanțate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani 
consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, 
de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. În anul 2020, 
pentru ambele scheme de ajutor de stat a fost alocat un buget de 1,5 miliarde lei. 
 
În luna august 2020, această schemă a fost revizuită printr-o Hotărâre de Guvern, pentru 
creșterea accesibilității companiilor la finanțarea investițiilor cu ajutor de stat. 
 
Principalele modificări prevăd: 

• prelungirea până în anul 2023 a perioadei în care se pot emite acorduri pentru finanţare; 

• prelungirea până în anul 2028 a perioadei în care se poate efectua plata ajutorului de 
stat; 

• eliminarea condiției privind angajarea de lucrători defavorizați; 

• introducerea posibilității demarării proiectului de investiții după depunerea cererii pentru 
finanțare; 

• eliminarea obligativității operatorului economic de a nu înregistra debite restanțe la 
bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru 
finanțare, această obligație rămânând valabilă la momentul plății ajutorului de stat; 

• eliminarea evaluării cererilor de acord pentru finanţare în 2 etape în vederea simplificării 
procedurii de evaluare; 

• stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare pentru 
asigurarea surselor de finanţare şi demonstrarea situaţiei juridice a locaţiei, având în 
vedere că procesul de perfectare a documentelor juridice în contextul actual poate 
întârzia depunerea cererii de acord pentru finanţare; 

• flexibilizarea condiţiilor pe care trebuie să le ȋndeplinească ȋntreprinderile ȋn activitate, 
respectiv eliminarea condiției privind rentabilitatea cifrei de afaceri; 

• posibilitatea modificării locației/locațiilor, precum și a locurilor de muncă aferente 
acestora în aceeași regiune; 

• flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat, prin eliminarea condițiilor referitoare 
la numărul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic. 

 
Principalele criterii de eligibilitate și condiții obligatorii: 

• Investițiile realizate trebuie să fie considerate investiții inițiale sau investiții inițiale în 
favoarea unei activități economice noi; 

• Compania nu intră în categoria ”întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. 
(18) din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puțin una 
dintre următoarele situații: 

o în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza 
pierderilor acumulate; 
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o raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5; 
o capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub 

valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari). 

• Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, 
dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii; 

• Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în 
care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor 
legale în vigoare; 

• Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția; 

• Este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului. 
 
Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi 
aferente noilor locuri de muncă create ca urmare a realizării de investiţii, ce includ salariul brut 
și contribuțiile obligatorii. 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
 

@Evenimente in RETEA! 
 
KLIMAHOUSE BUSINESS MATCH 2021 
 

 
 

 
 
Pe 28 și 29 ianuarie 2021, cu ocazia ediției digitale KLIMAHOUSE 2021, EEN Service Bozen 
Bolzano (Italia) organizează evenimentul de brokeraj virtual KLIMAHOUSE BUSINESS 
MATCH. 
 
Eficiența energetică este unul dintre principalii factori care vor forma viitorul industriei 
construcțiilor. Klimahouse este târgul internațional axat pe construcții eficiente din punct de 
vedere energetic și durabile. Evenimentul reunește companii (cumpărători, precum și furnizori) 
din numeroase țări europene. Aceasta este o oportunitate unică de a genera noi contacte de 
afaceri și de a incheia contracte. Întâlnirile vor avea loc on-line. 
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Dintre sectoarele de interes pot fi amintite: Materiale de construcție; Sisteme electrice; 
Materiale izolante; Instalatii sanitare; Sisteme de ventilație; Planificare și construcție digitală; 
Eficiență energetică (clădiri zero-plus-pasive); Casa inteligentă și automatizarea casei; 
Construcții din lemn; Sisteme de climatizare; Dispozitive de economisire a energiei etc. 
 
Participanții vor avea posibilitatea să se întâlnească online cu companiile sud-tiroleze, italiene 
și internaționale și să stabilească noi contacte, cu scopul de a iniția afaceri imediate sau 
ulterioare.  
 
Înscrierea este deschisă, prin accesare link.   
Informatii suplementare la een@adrnordest.ro 
 
 

Cereri / Oferte de colaborare  
 
Start-up din Grecia caută parteneri cu capacitate de imprimare 3D pentru a 
asambla un dispozitiv medical 
 

Compania greacă activă în domeniul instrumentelor medicale a dezvoltat un dispozitiv 
medical portabil care va intra în producție de masă. Compania este interesată să găsească 
parteneri activi în imprimare tridimensională (3D) pentru a începe productia la începutul 
anului 2021. 
 
Compania greacă doreste să colaboreze cu 
parteneri din Europa, capabili să producă 300 de 
dispozitive pe lună (în total 3600 în 2021). În plus, 
este de dorit să aiba capacitatea de a asambla 
com[ponente electronice. Mai multe informații cu 
privire la specificațiile tehnice ale dispozitivului vor 
fi furnizate părților interesate numai după 
semnarea unui acord de nedivulgare din motive de 
confidențialitate. 
 
Info suplimentare: BRGR20201211001  

Valabilitate cerere de oferta: 16 Decembrie 2021 

 

 
 
Un producător polonez de schimbătoare de căldură caută furnizori de 
componente  
 

Companie poloneză cu experiență în fabricarea schimbătoarelor de căldură caută furnizori 
de componente care să lucreze în baza unui acord de furnizor. Potențialul partener de 
afaceri ar trebui să fabrice și să livreze structuri din oțel (în principal suport), elemente lungi 
și îndoite și foi laminate ca si carcasă pentru ventilatoare.  
 

https://klimahouse-business-match-2021.b2match.io/
mailto:een@adrnordest.ro
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f9a8897-9173-45ba-a637-92c514d6db74


 
 
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. 

 

Compania este unul dintre principalii 
producători mondiali de schimbătoare de 
căldură și oferă soluții pentru aproape orice 
aplicație industrială încă din anii 1920, 
specializându-se în soluții personalizate, 
potrivite pentru condiții de mediu extreme.  
 
Cu una dintre cele mai extinse selecții de 
schimbătoare de căldură din lume, acesta 
sunt un partener bine-cunoscut în multe 
industrii, inclusiv transporturi, energie, 
petrol și gaze, industria grea, industria 
chimică, precum și sectorul tehnologiilor 

frigorifice. Produsele acestora includ: schimbătoare de căldură compacte, schimbătoare de 
căldură cu plăci, schimbătoare de căldură cu un singur tub, sisteme de răcire a 
transformatoarelor, turnuri de răcire etc. 
 
Compania caută parteneri care au expertiză în domeniul producției de structuri din oțel (în 
principal suport), elemente lungi și îndoite (de la 8 la 18 metri) și foi laminate ca o carcasă 
de ventilator. Profilurile și foile trebuie să fie realizate din oțel cu temperatură scăzută și oțel 
inoxidabil. Partenerul trebuie să aibă acces la procedee de galvanizare (galvanizare la cald) 
conform standardelor ISO1461 sau ASTM A123 și acoperire umedă și să aibă, de 
asemenea, următoarele certificari: ISO9001, EN1090-2 / 3 (AWS D1.1.), WPQR, WPS , 
Carte de sudură.  
 
Competența de bază a partenerului trebuie să fie prelucrarea profesională a oțelului 
inoxidabil, a oțelului carbon, a oțelului pentru cazan (16 Mo3) și a oțelului la temperaturi 
scăzute (sub -40 grade Celsius). Condiții de plată și livrare mai specifice vor fi discutate 
după primul dialog cu un potențial partener. 
 
Info suplimentare: BRPL20201104001  

Valabilitate cerere de oferta: 8 Decembrie 2021 

 
 
 

O companie belgiană caută un producător de fibre de sticlă interesat de un 
acord de distribuție 
 

IMM-ul belgian este o companie de construcții cu peste 20 de ani de experiență în pardoseli 
din beton pentru uz industrial și privat. Compania sa soră este un distribuitor exclusiv pentru 
Benelux pentru produsele utilizate in realizarea suprafețelor decorative de ciment. 
Compania dorește să-și extindă portofoliul de produse cu fire de fibră de sticlă tocate. 
 
Acum câțiva ani, a început să folosească fire de fibră de sticlă tocate pentru armarea 
betonului pentru a controla procesul de fisurare care poate avea loc pe întreaga durată de 
viață a betonului, de la fisuri datorate modificărilor de volum în stare proaspătă (decantare 
și contracție a plasticului) și întărite (contracție termică și de uscare) până la contribuția la 
capacitatea portantă după fisurare. 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/31efe11d-039d-43b8-8812-dc05372863a7
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Fibra de sticlă este ușor de utilizat, are 
aceleași calități ca plasa de sârmă și aduce 
o economie considerabilă în ceea ce 
privește orele de lucru. Compania caută 
furnizori de fire de fibră de sticlă mărunțite, 
nu numai pentru a acoperi nevoile 
companiei în sine (15.000 kg / an), dar 
este, de asemenea, interesată de un acord 
de distribuție, deoarece vede oportunitățile 
pentru firele de fibră de sticlă ca material 
de armare pe piața belgiană.  
 
De preferință, compania caută un furnizor 

de fire de fibră de sticlă tocate gata de utilizat. Dar este, de asemenea, interesata de 
contacte cu producători de materiale semifabricate, deoarece este dispusa să investească 
într-o mașină de tocat și ambalat. În primă instanță, IMM-ul caută un partener din UE, dar 
este posibilă și o cooperare cu un producător din afara UE. 
 
 
Info suplimentare: BRBE20201201001 

Valabilitate cerere de oferta: 10 Decembrie 2021 

 
 
 

Companie cehă caută producători și furnizori care intenționează să intre pe 
piața cehă cu produsele lor B2B în baza unui acord de asociere  

 

O companie cehă cu o lungă experiență acționează ca un reprezentant de vânzări 
specializat în introducerea pe piață a diferitelor tipuri de produse B2B și realizarea vânzărilor 
acestora.  
 
În ultima perioadă, a adăugat în portofoliu produse din sticlă reciclabilă care nu pot fi sparte 
pentru sectorul HORECA. Pe baza experienței din trecut, compania are, de asemenea, o 
vastă cunoaștere a activității de reciclare și a tehnologiilor de reciclare. 
 
Compania știe cum funcționează piața și afacerea cehă. 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 legale, servicii imobiliare, servicii de optimizare a costurilor de exploatare etc. 
 
Compania este pregătită să încheie un acord de joint-venture cu o companie străină 
interesată de introducerea produselor sale B2B pe piața cehă în modul în care ambele părți 
își dedică resursele pentru a aduce produsul pe piață. 
 
 
 
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3c42951-ad99-4deb-ae18-45e1cf107618
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Principalul obiectiv de interes sunt 
noile tehnologii și soluții industriale și 
produse inovatoare interesante 
competitive.  
 
Partenerul străin ar trebui să fie fiabil 
și dispus să colaboreze pe termen 
lung. 
 
 
 
 
Info suplimentare: BRCZ20200610002  

Valabilitate oferta: 9 Decembrie 2021 

 
 
 

Companie germană oferă reprezentare și distribuție pentru componente și 
ansambluri electronice și electromecanice 

Un IMM german, deținut în familie în a treia generație, furnizează componente electronice 
și electromecanice și ansambluri jucătorilor industriali din jumătatea de nord a Germaniei de 
mai bine de 70 de ani.  

Compania furnizează o varietate de articole standardizate și personalizate. Domeniile de 
acțiune sunt tehnologia medicală, electronica industrială, mașini specializate, inginerie de 
siguranță, vehicule cu destinație specială (camioane ascensoare, mașini agricole, mașini de 
curățat), tehnologie marină, energii regenerabile și aviație. Gama geografică a vânzărilor 
este jumătatea de nord a Germaniei până la râul Main. 

Compania nu are producție proprie, dar se concentrează în totalitate pe vânzări cu două 
unități de afaceri: agenție și distribuție. Pentru mulți clienți, aceasta combinație este 
convingătoare - pot achiziționa articole standard prin unitatea de distribuție și produse mai 
specifice și personalizate. Un depozit propriu în Hamburg garantează livrarea pe termen 
scurt. 

Angajații din cadrul agenției au toți o experiență profesională în inginerie și, prin urmare, pot 
oferi sfaturi aprofundate cu privire la problemele tehnice și pot găsi soluții pentru nevoi 
personalizate. Toți angajații au un nivel ridicat de cunoștințe tehnice. Backoffice-ul 
companiei este accesibil oricând. Compania este certificată conform DIN ISO 9001: 2015. 

Compania acționează deja ca agenție pentru producători de prestigiu, acoperind o gamă 
largă de produse electronice.  

Pentru a completa portofoliul, compania este INTERESATĂ de contacte cu producătorii de: 

- SENZORI pentru aplicații de automatizare industrială 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a3b3d8a-28c0-4aee-a19b-995b6bf69691
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Expresiile de interes de la producători de tehnologie de senzori legate de poziție, controlul 
mișcării, valoarea cuplului, temperatura, presiunea, umiditatea, debitul și nivelul de umplere 
sunt foarte binevenite. 

- MAGNEȚI - Magneți de ridicare, blocare magnetică, electromagneti 

- Relee 

- CLAMPE 

- COMUTATOARE 

- SIGURANȚE 

Partenerii căutați sunt producători de senzori, magneți, relee, cleme, 
comutatoare sau siguranțe care caută un reprezentant de vânzări și / sau partener de 
distribuție pentru partea de nord a Germaniei. 
 
Info suplimentare: BRDE20201124002 
 
Valabilitate oferta: 5 Decembrie 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 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20b5fb37-968f-4847-94d4-93068d3a0ac4
http://www.adrnordest.ro/
mailto:een@adrnordest.ro

