
Suport pentru cadrul infrastructurii calității în 

contextul DCFTA în Republica Moldova 

EuropeAid/138295/DH/SER/MD

IDENTIFICAREA PARTENERILOR INTERNAȚIONALI
14 noiembrie 2019

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Expert: Mihai BILBA



1. Identificati noi parteneri in strainatate.

2. Selectati doar parteneri solvabili

3. Cunoasteti cele mai importante informatii despre fiecare partener inainte sa il

contactati

4.  Clientii existenti trebuie fidelizati, dar cresterea portofoliului de clienti ramane cheia

succesului. In acest context este extrem de important de stiut ca un management risc

eficient incepe cu o politica de marketing inteligenta.

Solicitati informatiile de afaceri credibile pentru analiza firmelor!



Sunteti in cautarea unor noi parteneri de afaceri?
Prin intermediul informatiilor de afaceri, va puteti identifica partenerii ideali, in functie

de nevoile de dezvoltare ale companiei dumneavoastra.

1. Identificarea celor mai potriviti parteneri de afaceri – oferta personalizata – in 
functie de strategia companiei dumneavoastra

2. Eficientizarea strategiilor de marketing şi vanzari

3. Informatii prezentate structurat pentru a fi accesate cat mai usor

Care sunt beneficiile utilizarii informatiilor de afaceri?



Selectia informatiei despre potentialii clienti se va face conform 

urmatoarelor criterii: 

Cod CAEN

Tara

Cifra de 
afaceri

Numarul de 
angajati

Valoare profit

Alte
criterii

Nu orice prospect de Vanzari este un client bun!

• Furnizarea informatiilor in 

format Excel;

• Termen livrare – 2 zile

lucratoare;

• Pret – se stabileste in functie

de criteriile indicate de client
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Va putem oferi baze de date atent selectate ce cuprind companii din
Romania sau din strainatate - pe baza criteriilor pe care le mentionati, luand
in considerare cele mai importante aspecte ce caracterizeaza companiile
selectate: potentialul de dezvoltare, istoricul in plati, comportamentul de
plata previzionat.

Sunteti in cautarea unor noi parteneri de afaceri?

Ca sa va asigurati ca departamentul de vanzari poate sa lucreze eficient si
orientat spre rezultate, va recomandam sa va focusati doar pe potentialii
clienti cu o probabilitate mica de a intra in incapacitate de plata!



Enterprise Europe Network – oportunitati pentru internationalizarea intreprinderilor
http://een.ec.europe.eu

- Reţeaua EEN include:

- 3.000 de experți 

- peste 600 de organizaţii membre

- în mai mult de 60 de ţări.

- Organizaţile membre includ

- camere de comerţ şi industrie,

- centre tehnologice,

- universități și

- instituţii de cercetare

http://een.ec.europe.eu/


10 ani EEN: 2008-2018

2,012,624

IMM au beneficiat de 

servicii de informare 

şi sesiuni de instruire 

415,169

IMM  au primit consiliere 

de la experţii EEN pentru 
inovare şi creştere pe 
plan internaţional 

2008-2018

2,012,6

24
IMM au 

beneficiat de 

serviciile de 

bază ale Reţelei 

231,869

IMM au participat la 

evenimentele de brokeraj 

în cadrul cărora au avut 
700,282 de întrevederi 

B2B

9,468

IMM au beneficiat de 

pachete de servicii 

individualizate pentru 

susţinerea inovaţiilor 

Contactele noastre: 



1. Servicii de informare şi consultanţă

 consultanţă privind Legislaţia europeană, standarde şi 
drepturi de proprietate (IPR); 

 informaţii şi sfaturi practice despre reglementările şi 
oportunităţile pieţei europene a bunurilor şi serviciilor, 
inclusiv despre sistemele de impozitare şi alte taxe 
valabile la export. 

 Acces la cadrul legislativ european şi posibilitatea de a 
contribui la formarea şi îmbunătăţirea politicilor UE 
pentru IMM-uri prin transmiterea punctului de vedere 
în cadrul consultărilor publice europene.

Contactele noastre: 



2. Oportunităţi de cooperare în afaceri
 ACCES la noi pieţe de desfacere şi internaţionalizare; 

 asistenţă pentru IDENTIFICAREA PARTENERILOR de 
afaceri şi a tehnologiilor necesare în procesul de 
internaţionalizare; 

 organizarea de EVENIMENTE de brokeraj, misiuni 
economice, conferinţe şi ateliere de lucru; 

 elaborarea PROFILULUI companiei Dvs. şi publicarea în 
baza de date EEN



Evenimente şi proiecte EEN în 2019 
 Organic Food & Eco Life Matchmaking, 13-14 noiembrie 2019, 

Malmo, Suedia

 Eveniment de Brokeraj la cel de-al 4-lea Târg de Produse 

Alimentare şi Băuturi, Tehnologii de Prelucrare a Produselor 

Alimentare, Ambalaje şi Logisică. 22 noiembrie 2019, Samson, 

Turcia

 AgriFoodTech b2b Meet&Match 2019, 11-12 decembrie 2019 , 

Olanda  - întreveeri B2B în domeniul inovaţiilor în agricultură  şi 

industria alimentară

 WORTH Partnership Project - proiect ce susţine parteneriatele 

inovationale în domeniul textilelor/indistriilor creative:

https://www.worthproject.eu/

https://www.worthproject.eu/


Crearea OFERTELOR de afaceri



Crearea CERERILOR de afaceri



Crearea ofertelor tehnologice



Crearea cererilor tehnologice



Crearea Cererii pentru servicii de cercetare și dezvoltare



Crearea
Exemple de oferte/cereri comerciale

BRRO201712
07001 

Companie din Romania procesatoare de miere cauttă producători / furnizori de miere
calitativă în vrac.

BRFR201703
31001

Companie franceză, activă în domeniul băuturilor ecologice, caută noi parteneri 
europeni, cum ar fi producătorii, comercianții cu amănuntul sau distribuitorii de 
snack-uri sănătoase și organice (chips-uri de legume și fructe, batoane de ciocolată 
brută, batoane de fructe) pentru distribuție în Franța.

BRIT2018100
5002 

O companie italiană de produse alimentare specializată în fabricarea produselor de 
cofetărie ar dori să stabilească acorduri de cooperare cu noi producători / furnizori
de materii prime, cum ar fi: nuci, fructe uscate, miere, în baza unui acord de 
producere. Compania caută parteneri din diverse țări.

BOIT20180
309001

O companie italiană specializată în croitorie pentru bărbați și femei, caută parteneri 
străini pentru subcontractare. Compania italiană este specializată în articole de 
tricotaje din bumbac, lână, viscoză, cașmir, mătase. Compania este interesată să 
intre în contact cu producători de tricotaje și fabrici de țesături pentru 
subcontractare



NU UITATI – EEN OFERĂ !
 Surse de informare europene şi naţionale, oportunităţi de afaceri, evenimente de

brokeraj:
 www.chamber.md
 https://een.ec.europa.eu/
 een.md 
 ttps://www.facebook.com/EEN-Moldova-1189717891053266/?fref=ts
 odimm.md
 https://ancd.gov.md/ 
 rttm.md 

 Acces la nivel internaţional pentru oferta ă de cooperare în afaceri sau
cererea/oferta de transfer tehnologic a companiei dvs., prin intermediul bazei de
date a oportunităţilor de parteneriat, care include peste 15000 de profiluri
comerciale şi tehnologice.

 Întrevederi B2B în cadrul expoziţiilor şi târgurilor internaţionale

 Servicii de asistenţă pentru dezvoltarea afacerii, internaţionalizare şi inovare-

http://www.chamber.md/
https://ancd.gov.md/


Cea mai mare rețea mondială de 

suport pentru ÎMM-urile cu ambiții

de creştere internațională

Enterprise Europe Network



Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 151

Tel: 022.22-13-91

Mihai Bilba mihai.bilba@chamber.md

E-mail: een@chamber.md

Contactele noastre: 

Pagina-web: www.chamber.md

www.een.md
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