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Suport non-stop pentru afacerea ta! 
 

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

de contact in cadrul Rețelei Enterprise Europe. 

Aceasta rețea europeană este o inițiativă a Comisiei Europene și a fost lansată în anul 

2008, oferind sprijin către întreprinderile, organizațiile de afaceri și profesionale, 

agențiile de dezvoltare, institutele de cercetare, parcurile tehnologice, clusterele și 

universitățile dornice să beneficieze de avantajele pieței unice europene pentru 

dezvoltarea propriei afaceri, prin inovare și internaționalizare. 

Aria de acoperire include peste 60 de țări (28 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 600 centre 

gazdă. 

Serviciile oferite de ADR Nord-Est sunt orientate către IMM-urile orientate către 

creștere, dornice să inoveze și să acceseze noi piețe.  

În acest sens, 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. 
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1. Producător britanic de înghețată premium și sorbets cu arome asiatice caută parteneri 
pentru fabricarea sub licență 

Ref: BRUK20181211001 

Descriere  

O companie din Marea Britanie produce și furnizează o gamă variata de inghețată și 
sorbet premium, cu arome din Asia de Est, cum ar fi ceai verde Matcha, semințe de 
susan egru și yuzu. Ca parte a strategiei sale de creștere pe noi piețe internaționale, 
compania dorește să găsească producători de înghețată / desert experimentați, care 
ar fi interesați de fabricarea și comercializarea produselor sale sub licență sau în 
calitate de joint venture. 
 

Specificații 
tehnice   

Înființată în 2009, compania din Marea Britanie s-a remarcat in timp scurt ca o marcă 
artizanala de înghețată și sorbet de succes, specializată în arome din Asia de Est. 
Produsele sunt inspirate de patrimoniul chinez al proprietarului afacerii, precum și de 
călătoriile sale internaționale și vizitele din copilărie la magazine locale de înghețată. 
Aromele inovatoare oferă o nota distincta si completează multe bucătării pan-
asiatice, în special alimentele japoneze, chineze, vietnameze, malaeziane și coreene. 
Noile arome și produse sunt în continuă dezvoltare, iar gama cuprinde în prezent: 

 gamă de produse din Asia de Est, cu arome variind de la litchi până la nucă de 
cocos prăjită 

 înghețată de ceai verde; 

 o gamă de condimente, oferind înghețată ciocolată cu mirodenii cum ar fi chili 
sau ghimbir; 

 o gamă largă de sorbeturi, din lime & lemongrass, prune & umeshu, guava roz 
și fructul pasiunii. 

 
 Compania a dezvoltat, de asemenea, o nouă gamă de deserturi și sosuri de fructe 
vegane / gluten care completează gama de înghețată. Acestea vor fi lansate în 
primăvara anului 2019 și vor include branzeturi din Asia de Est pentru sectorul 
serviciilor alimentare. 
 
Compania din Marea Britanie poate oferi următoarele avantaje unui potențial 
partener: 
• O gamă inovatoare de produse, bazate pe arome dezvoltate de compania din Marea 
Britanie care completează multe bucătării pan-asiatice și care oferă un punct de 
diferență față de alte produse de înghețată de pe piață; 
• Noutati regulate la gama de produse, incluzând, începând cu primăvara anului 2019, 
o nouă gamă interesantă de deserturi vegane și fara gluten; 
• Schimb de rețete exclusive ale companiei britanice și procese speciale de producție; 
• Sub rezerva unor acorduri, utilizarea mărcii companiei; 
• Training pentru echipele de vânzări, pentru a le sprijini în marketingul produselor lor; 
• Exclusivitate pe anumite piețe pentru partenerul / partenerii potriviți. 
 
Partenerii trebuie să aibă experiență în fabricarea alimentelor congelate și, în special, 
înghețată și deserturi. Aceștia ar trebui să aiba standarde de producție de înaltă 
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calitate (în mod ideal), acreditați de British Consortium pentru vânzări cu amănuntul 
(BRC) sau de un standard global similar privind siguranța alimentară. 
 

Valabilitate  4 Ian 2020 

 
 

2. Agenție olandeză de recrutare  angajați cu studii superioare pentru companii din Țările de 
Jos este interesata de o colaborare cu o alta agentie de recrutare 

Ref: BONL20190131001  

Descriere  

Agenția olandeză recrutează persoane cu studii superioare din Europa pentru clienții 
săi din Olanda, care activează sectoarele tehnologia informație și comunicații. Este 
interesata de parteneri de incredere, care pot recruta profesioniști, în baza unui acord 
de servicii,  pentru locuri de muncă din Olanda. 
 

Specificații 
tehnice  

Agenția olandeză de recrutare funcționează în principal în domeniul tehnologiei 
informației și comunicațiilor. Recrutează angajați europeni cu studii superioare 
(diploma de licenta sau master) pentru clienții săi din Olanda. Ei caută oameni care au 
ambiția să facă următorul pas în carieră, prin operarea într-un mediu tehnic provocator 
sau IT (internațional). 
 
Agenția are ani de experiență în managementul resurselor umane și legislatie privind  
recrutarea persoanele straine care lucrează în Olanda. 
 
Este interesata de parteneri fiabili, în baza unui acord de servicii, pentru a recruta 
profesioniști competenți pentru locurile de muncă din Olanda. 
 
Această agenție olandeză de recrutare: 
• Poate oferi servicii pentru toate tipurile de industrii, pentru companii mici, dar și 
pentru companii multinaționale 
• Are experiență în recrutare și gestionarea resurselor 
• Cunoaște legile și reglementările pentru străini care lucrează în Olanda 
• Are o vastă rețea profesională și socială în Olanda 
• Este, de asemenea, capabil să recruteze persoane din Olanda pentru posturi vacante 
în străinătate 
 
Partenerii potențiali trebuie să fie capabili să caute și să găsească candidați cu studii 
superioare care doresc să lucreze în Olanda. Mai mult, partenerii ar trebui să aibă și 
experiență în recrutarea de profesioniști în domeniul TIC. Este oferită colaborare în 
cadrul unui acord de servicii. 
 

Valabilitate   21 Feb 2020 
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3. O companie turcească care produce mobilier de baie și accesorii caută distribuitori. 

Ref: BOTR20190128001 

Descriere  

O companie turcească implicată în proiectarea și producerea de mobilier de baie, 
inclusiv depozite, dulapuri și accesorii, caută distribuitori și oferă, de asemenea, 
servicii de executie, în baza unui acord de fabricație, pentru producția de mobilier de 
baie. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania turcă a început să funcționeze ca producător mic de mobilă în 1969 și a 
câștigat reputația și experiența în acest domeniu pe piața locală. 
 
Astăzi, compania dispune de o linie modernă de mașini și de asemenea, de un 
personal cu înaltă calificare și cunoștințe care poate proiecta și produce diverse 
produse de mobilă (mobilier de baie, dulapuri și alte accesorii) într-o varietate de 
stiluri, cum ar fi clasic, contemporan, rustic și multe altele. 
 
Oferă piese de mobilier pentru băi, de diferite dimensiuni, forme, culori, tipuri de lemn 
și servicii multiple, de la design tehnic până la instalare. Compania este acreditată în 
ISO 9001, 14001, 18001, iar calitatea este foarte importantă în toate etapele, de la 
producție pana la instalare.  
 
Compania este interesata să coopereze în cadrul unui acord de servicii de distribuție 
pentru a-și extinde canalele de vânzări pe piața internațională. Compania are 
capacitate de producție disponibila in mod gratuit pe care o oferă companiilor de 
mobilă care doresc să-și externalizeze producția de accesorii pentru baie, în baza unui 
acord de producție. 
 
Avantaje: 
-50 de ani de experiență în producția de mobilier 
- gamă variata de concepte de proiectare 
- utilizare de materii prime naturale care nu afectează in mod negativ sănătatea 
umană 
- executie mobilier de baie la comanda 
- ofera soluții și sfaturi privind materialele alese si proprietățile funcționale ale 
acestora 
 

Valabilitate   22 Feb 2020 

 
4. Companie scoțiana specializata in   inginerie mecanică, realizare prototipuri și mecatronică 

caută colaborare prin intermediul unuor acorduri de servicii 

Ref: BRDE20181208001 

Descriere  
O companie scoțiană care reunește specialisti intr-o echipă cu un puternic profil de 
inginerie mecanică, cercetare și dezvoltare, specializată într-o gamă de activități de 
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dezvoltare tehnologică, cum ar fi: realizare prototipuri, testare modele, fezabilitate 
solutie, managementul proiect și design de executie. Compania oferă dezvoltare 
tehnologică și experiența de prototipare companiilor care caută un partener pentru 
a accelera faza de dezvoltare a activității lor, printr-un acord de servicii sau 
subcontractare. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania cu sediul în nordul Scoției (Marea Britanie) a fost înființată în 2014 pentru 
a oferi un servicii de dezvoltare tehnologică pentru clienți din diverse sectoare de 
activitate. Echipa are experiență de lucru cu alte firme din sectorul ingineriei, 
focusate pe cercetare și dezvoltare (R & D). Atuurile principale ale companiei sunt 
dezvoltarea tehnologică, ingineria mecanică și prototiparea. Au realizat cu succes 
proiecte de diverse mărimi și din domenii variate, de la proiecte mici (sub 10 milioane 
lire sterline) până la proiecte de anvergură (de peste 500 milioane lire sterline) cu 
parteneri internaționali. 
 
Capabilitatile lor includ: 
- Proiectare mecanică și structurală, inclusiv design conceptual, proiectare detaliată, 
mecatronică, analiză, desene de fabricație, rapoarte, facturi de materiale etc. 
- Modelare numerică, inclusiv: calculul costului alocat pentru energie, performanța; 
- Testare, inclusiv: planificarea testelor, parametrii de setare, efectele de scalare, 
proiectarea, testarea / punerea in functiune, prelucrarea datelor, preluarea datelor 
(DAQ) si apoi validarea numerica a modelului. 
- Management de proiect, incluzând: bugetare, planificare, gestionarea lanțului de 
aprovizionare și fabricare 
 
Compania dorește să-și intensifice activitatea internațională și, în special, 
colaborarea prin intermediul acordurilor de servicii și subcontractare. 
 

Valabilitate  21 Feb 2020 

 
5. Firma poloneza specializata în producția de produse cosmetice naturale de cea mai bună 

calitate, realizate de farmaciști, caută producători de ambalaje pentru produsele proprii în 
baza unor acorduri de servicii 

Ref:  BRPL20190204001 

Descriere  

O companie dinamică din sud-vestul Poloniei, care activează în domeniul producției 
de produse cosmetice naturale, caută producători de ambalaje pentru produsele lor. 
Partenerul potențial ar trebui să poată produce cantitățile convenite de ambalaje de 
înaltă calitate în conformitate cu specificațiile date. Parteneriatul considerat poate fi 
sub forma unor acord de servicii sau acord de fabricație. 
 

Specificații 
tehnice  

IMM din sud-vestul Poloniei operează în domeniul producției de produse cosmetice 
naturale și biologice. A fost creat de doi farmacisti, pasionati de plante si de mediu. 
Această pasiune, precum și anii de experiență în industria cosmeticelor, au dus la 
crearea unei noi companii, specializată în produse cosmetice naturale. Compania a 
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vândut deja câteva sute de creme și a primit feedback foarte pozitiv de la clienți 
mulțumiți din întreaga lume. 
 
La momentul actual, firma are cinci produse principale în ofertă: 
• Îngrijire și cremă regenerabilă pe bază de ingrediente naturale, cum ar fi ulei de 
cânepă cu concentrație înaltă (22% din ingredientul activ) 
• Sare carneliană din Marea Moartă. Această sare este o sare de potasiu-magneziu-
var, utilizată în îngrijirea pielii, peeling și improspatarea băii. 
• Peeling de zmeură și nucă de cocos cu embrioni de grâu și vitamina E. 
• Ser  din ulei din rodie și zmeură cu vitamina C. 
• Unt de cocos-prun pentru hidratare. Produsul prezintă efect antiinflamator, 
relaxează și hrănește pielea. 
 
Partenerul potențial ar trebui să furnizeze cantitățile convenite de ambalaje de înaltă 
calitate, conform specificațiilor date, în cadrul unui acord de servicii sau de fabricație. 
 
Compania caută un producător de ambalaje cosmetice destinate produselor de mai 
sus. Partenerul potențial ar trebui să fie capabil să producă ambalaje la un preț 
potrivit. 
 
Prima livrare ar trebui să includă: 
• Recipiente din plastic pentru unt de corp / peeling 200 ml - 100 bucăți 
• Sticle (din sticlă) de 30 ml cu pipetă - 200 de bucăți 
• Ambalaj de sticlă pentru o rimel (7 ml) - 300 de bucăți 
• Culoarea tuturor pachetelor - negru, opac 
 
Specificațiile standard de calitate complete vor fi convenite / furnizate pentru toate 
produsele. 
Toate ambalajele trebuie să îndeplinească cerințele Regulamentului Parlamentului 
European și al Consiliului Europei nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice. 
 

Valabilitate  20 Feb 2020 

  
6. Companie franceza cauta un producator de tacamuri din lemn pentru inghetata 

Ref:  BRFR20190214001 

Descriere  
Companie franceza care vinde inghetata cauta un producator de mini-linguri din 
lemn sau bete pentru a manca inghetata, sub forma unui contract de fabricatie. 

Specificații 
tehnice  

 
Compania franceză, localizata în Alpii francezi, vinde înghețată timp de 5 ani, in mod 
direct, dar și printr-o rețea de distribuitori.  
Foloseste lingurițe de plastic, dar acum ar dori să ofere clienților tacâmuri 
biodegradabile pentru a respecta valorile ecologice. 
 
Compania franceză caută un producător de mini-linguri sau bete, de uz alimentar. 
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Cantitatea cumpărata ar fi de aproximativ 30.000 de bețe / linguri pe an, dar aceasta 
poate crește simultan cu extinderea rețelei sale de distribuitori. 
 

Valabilitate  20 Feb 2020 

 
7. Companie poloneză caută furnizori de dispozitive medicale și cosmetice naturale în baza 

unui acord de servicii de distribuție 

Ref:  BRPL20190111001 

Descriere  

Un producător polonez de dispozitive medicale și cosmetice naturale dorește să-și 
extindă portofoliul și caută furnizori străini de dispozitive medicale și cosmetice 
naturale. Se ia în considerare cooperarea bazată pe un acord privind serviciile de 
distribuție. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania și-a început activitatea în 2001 - este o companie lider de piață poloneză, 
care produce și vinde o gamă largă de dispozitive medicale din plastic și cauciuc, 
precum și cosmetice. Produsele companiei sunt vândute în Polonia și în străinătate. 
Înafară de canalul de vânzare directă, compania are un magazin online. În cei 17 ani 
de activitate continuă, compania a dobandit o poziție importantă pe piața poloneză 
de bunuri medicale și cosmetice naturale. 
  
Dorind să-și extindă portofoliul, compania caută furnizori de dispozitive medicale și 
cosmetice pentru încheierea unui acord de servicii de distribuție. 
 
Compania este interesată de 2 grupe de produse: 
1. Dispozitive medicale cum ar fi: 
• nebulizatoare cu reglarea dimensiunii particulelor  
• accesorii pentru nebulizatoare (măști) 
• aspiratoare electrice nazale 
• pompe electrice pentru san 
 
2. Cosmetice naturale, cum ar fi: 
• Geluri de duș 
• Spumante pentru baie 
• Lapte pentru curățarea feței, etc. 
Compania dorește să stabilească o colaborare pe termen lung cu un partener 
experimentat și de încredere - producător de dispozitive medicale și / sau cosmetice 
naturale, în cadrul unui acord de servicii de distribuție 
 
Cerințele privind produsele din categoria dispozitivelor medicale sunt: certificat CE; 
marcaje adecvate și specificații tehnice conform clasificării medicale corespunzătoare 
a produsului. 
Cerințele privind produsele cosmetice: naturale. 

Valabilitate    16 Feb 2020 
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8. Companie germana specializata în achiziționarea și gestionarea proiectelor de construcții 
solicită cooperare cu societăți de construcții, în principal din Europa de Est, în baza unui 
acord de agenție comercială sau subcontractare pentru a furniza servicii în Germania 

Ref:  BRDE20190206003 

Descriere  

Companie germana specializata în achiziționarea și gestionarea proiectelor de 
construcții solicită colaborarea cu societățile de construcții, în principal din Europa de 
Est, în baza unui acord de agenție comercială sau subcontractare pentru a furniza 
servicii în Germania. 

Specificații 
tehnice  

Compania din Frankfurt am Main este o afacere de familie, specializată în sectorul 
construcțiilor de 25 de ani. Proprietarul companiei (si in acelasi timp CEO-ul acesteia) 
vorbește limba bulgară (la nivel de vorbitor nativ) și este, de asemenea, fluent în 
limbile germană, engleză și rusă. Are expertiză și contacte în industria construcțiilor 
germane și este specializat în achiziționarea de proiecte de construcție, precum și în 
managementul proiectelor. 
 
Încă de la înființare, a reprezentat mai multe companii de construcții din Bulgaria, în 
calitate de reprezentant al companiei, consultant și manager de proiect. Alte servicii 
pentru companii includ executarea proiectelor și monitorizarea lucrărilor de 
construcție, precum și furnizarea de sprijin pentru îndeplinirea contractelor în 
Germania, asigurând în același timp respectarea tuturor reglementărilor relevante. 
Partenerii doriți sunt companii de construcții care doresc să presteze serviciile pe piața 
germană ca subcontractanți. În mod ideal, partenerii potențiali ar trebui sa aiba 
experienta pe cel puțin o piață din Europa de Vest si cel puțin 10-15 angajați calificați 
și cu experiență. 
Serviciile solicitate sunt: executie de lucrări structurale, reconversie și renovare 
(inclusiv renovare fațade), pregătire pentru construcția metalică și armarea betonului, 
realizare instalații sanitare, încălzire, precum și instalare cabluri electrice și internet-
bandă largă. 
Datorită rețelei sale extinse din acest sector și abilităților de vânzări, CEO-ul 
companiei este deosebit de bine poziționat pentru achiziționarea de noi proiecte de 
construcții pe piața germană. 
 
Compania doreste să colaboreze cu companii de construcții din Europa de Est, in baza 
unui acord de agenție comercială sau subcontractare.  
Companiile vor efectua lucrările prin subcontractare, în timp ce reprezentantul 
german va achiziționa proiectele și va sprijini implementarea prin servicii de 
consultanță specializate. 
Partenerii doriți ar trebui să fie la curent cu tehnologiile, materialele și echipamentele 
actuale din sectorul construcțiilor din Germania. Aceștia ar acționa ca subcontractanți 
și / sau membri ai consorțiului pentru lucrări de construcții în Germania, în domeniul 
lor.  

Valabilitate    16 Feb 2020 
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La nivel macroregional, consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) include 6 organizații 
partenere care oferă servicii suport organizațiilor localizate în 12 județe din Regiunile Nord-Est și Sud-Est. 

Partenerii consorțiului ERBSN sunt:  

 Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – Coordonator Consorțiu - www.ccina.ro 

 Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – www.adrnordest.ro 
 Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic - www.tehnopol-is.ro 

 Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați - www.ipa.ro 

 Camera de Comerț  și Industrie Bacău - www.ccibc.ro 

 Camera de Comert, Industrie și Agricultură Galați - www.cciagl.ro 

 

 

Detalii suplimentare despre serviciile Centrului Enterprise Europe găzduit de  
ADR Nord-Est puteți găsi la adresa www.adrnordest.ro (secțiunea EEN)  
sau pot fi oferite la sediul agenției: Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț 
tel: 0233 218.071 
fax: 0233 218.072 
e-mail: een@adrnordest.ro 
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