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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. Companie maghiară specializată în suplimente alimentare și alte alimente caută
producători europeni de ulei de semințe presate la rece
Ref: BRHU20171026001

Companie maghiară care lucrează cu instalații manuale sau semi-automate se ocupă
cu producția de suplimente alimentare, fructe liofilizate și alte substanțe, extrase pe
bază de plante, în conformitate cu legile și reglementările ungare. Toată gama de
produse poate fi găsită pe teritoriul Ungariei, în magazinele bio și de plante, farmacii
și în magazine proprii.

Descriere

Compania caută producători de ulei de semințe presate la rece fabricat din lapte de
ciulin, mac, semințe de caise, primroza de seară și semințe de urzică, în cadrul unui
acord de fabricație. Partenerul potențial ar trebui sa răspunda tuturor cerintelor
impuse.
Compania maghiară așteaptă produsele în cutii de plastic de dimensiuni mari de 10,
20 și 50 de litri, pe care le distribuie ulterior în sticle mici. În cazul semințelor de
macadam și de mac, certificatul BIO este preferat.

Specificații
tehnice

Produsele nu trebuie sa conțina conservanți, aditivi și coloranți. Mai mult de jumătate
din produse sunt obținute printr-o rețetă individuală și sunt suplimente alimentare
complexe. Ingredientele sunt selectate pe baza unor retete vechi, populare,
referitoare la medicamente, pastrate de-a lungul secolelor.
Compania maghiară este interesata de o colaborare cu producători de uleiuri de
semințe presate la rece în cadrul unui acord de fabricație. Partenerul potențial ar
trebui să dețină certificarea calității, în plus, este necesara respectarea unor
instrucțiuni clare privind siguranța alimentară.

Valabilitate

11/22/2018 12:00:00 AM

2. Companie austriacă care activează în domeniul produselor pentru ventilație și prelucrare a
metalului caută partener pentru prelucrarea metalelor.
Ref: BRAT20160804001

Companie din Austria Superioară, cu sediul central in Linz-Steyregg, activează în
sectorul de fabricare a pieselor de ventilație, montare a sistemelor HVAC (HVAC
înseamnă încălzire, ventilație și aer condiționat), precum și în prelucrarea metalelor.
Aproximativ 300 de angajați cu calificare superioară, folosind mașini de ultimă
generație de înaltă calitate, produc diverse produse (inovatoare) de peste 50 de ani.
Descriere
În divizia lor de produse pentru ventilație, canale de ventilație și alte componente,
acestea sunt fabricate, în principal, din oțel, pe mașini avansate, automatizate. În
ciuda dimensiunii companiei, sunt bine cunoscuti pentru respectarea termenelor de
livrare promise, precum și pentru flexibilitatea lor în dezvoltarea de produse
personalizate și fabricarea de componente speciale, în conformitate cu cerințele
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clienților. In Austria și în străinătate, sistemele HVAC sunt instalate de către angajați
profesioniști și specializați.
Spectrul de servicii de producție porneste de la simple taieri cu laser până la produse
complexe de serie. În domeniul ingineriei, firma dezvoltă idei de produse, gata pentru
afi realizate in producția în serie și alte produse mature, pentru piață.
Soluțiile și produsele dezvoltate și produse de compania austriacă sunt următoarele:
- Inginerie mecanică: componente din tablă (de exemplu, capace, uși glisante, grinzi)
- Ventilație: soluții speciale (de ex. conducte sudate, amortizoare de zgomot, puțuri
de aer)
- Placare fatade: placări de oțel, elemente și obiecte de proiectare
- Mobilier: spital și mobilier de grădină, scaune etc.
- Dotare magazine: design de mobilier și echipament funcțional de magazin
- Catering / Industria alimentară
Pentru compania austriaca, beneficiul asteptat al cooperării este reprezentat de
externalizarea realizarii componentelor standard. Acestea includ componentele
principale ale mașinilor, produse în mod repetat pe tot parcursul anului. Se doreste
externalizarea componentelor standard către un partener extern, pentru a obține
piese într-o perioadă minimă de livrare de la 10 până la 14 zile.
Motivele acestei abordări sunt:
- reducerea costurilor de producție și nivel mai scăzut al prețurilor pentru produse.
- scurtarea perioadei de livrare.
- pastrarea unei capacitati de producție de rezerva pentru piese cu perioade scurte de
livrare sau pentru componente speciale.
În general, compania caută un partener în Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Polonia
și România, care ar trebui să preia achiziționarea de materii prime (oțel - în principal
tablă neagră și oțel inoxidabil). O sarcina suplimentară a partenerului ar fi fabricarea
plăcilor (tăiate cu laser) pentru plierea (presarea îndoirii) și până la finalizare (sudare,
slefuire abraziva).
Compania caută o companie parteneră competentă în domeniul prelucrării foilor
metalice pentru acest domeniu de afaceri. Experiența în fabricarea componentelor
construcțiilor ușoare din oțel ar fi de dorit.
Specificații
tehnice

Valabilitate

Achiziționarea materiilor prime (oțel - în principal oțel inoxidabil) trebuie efectuată de
partener. Gama de lucrări variaza de la fabricarea plăcilor (tăiate cu laser) până la
pliere (presă de îndoire) și finalizare (sudare, slefuire abraziva).
10/3/2018 12:00:00 AM
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3. Importator de alimente și de carne congelate din Macedonia caută producători de alimente
în cadrul unor acorduri comerciale și de distribuție.
Ref: BRMK20171024001

O companie macedoneană are o tradiție de 10 ani, iar gama de activități este stabilită
pe baza comerțului internațional cu produse alimentare, in special mărfuri congelate
de origine animală.
Planul de dezvoltare al companiei își propune să crească comerțul internațional
începând cu importul de produse congelate. Compania are manageri de marketing
calificați și agenti comerciali care implementează un sistem modern de organizare a
comerțului și marketingului, precum și un plan distributiv conform standardelor
europene și mondiale.
Într-o perioadă foarte scurtă de timp, ca rezultat al activitatilor de marketing,
compania a reușit să-si majoreze procentul de import și să-si mărească gama de
produse pana la 23%, iar din partea distribuției, ca urmare a marketingului, plasarea a
crescut, de asemenea.
Descriere
Succesul mare într-o perioadă foarte scurtă este un motiv suplimentar pentru
extinderea activităților companiei și pentru implementarea tuturor mijloacelor
disponibile pentru promovare și afaceri.
Categoriile de produse din portofoliu sunt:
- Pește congelat (macrou, merluciu etc.)
- Parti congelate de pui (aripi superioare, inferioare etc.)
- Carne de vită înghețată (sfert anterioare, coadă etc.)
- Carne de porc congelata (suncă, carne tocată etc.)
- Legume și cartofi prăjiți congelați.
Compania este interesată să importe produse alimentare congelate și produse
pescărești de la distribuitori și angrosiști din orice țară din Europa, pentru a-și extinde
sortimentul de produse.
Compania macedoneană caută producători sau furnizori de diferite sortimente de
alimente congelate (de exemplu, carne și legume congelate, pește și cartofi prăjiți).
Specificații
tehnice

Valabilitate

Partenerii doriți vor fi producători și angrosiști europeni din sectorul alimentar. În
funcție de companie și de produs, compania este deschisă fie pentru un acord
comercial, fie pentru un acord de distribuție.
12/4/2018 12:00:00 AM
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4. Companie portugheză specializată în industria vopselelor și lacurilor caută furnizori și
producători de vopsele și produse conexe pentru a stabili un parteneriat pentru servicii de
distribuție.
Ref: BRPT20170811001

Compania este situată în regiunea centrală a Portugaliei, la aproximativ 50 km nord
de Lisabona. Este un producător și distribuitor de vopsele, emailuri, lacuri și alte
produse conexe. Compania dorește să-și extindă gama de produse și, prin urmare,
caută producători și furnizori de vopsele interesați să găsească un distribuitor pentru
piața portugheză. Compania este activă în această industrie de peste 12 ani,
acumuland multiple cunoștințe despre tendințele și dinamica pieței.
Compania a fost înființată în 2004, ca producător și distribuitor de vopsele,
echipamente de vopsire, diluanți, solvenți și alte produse conexe. În prezent,
compania are o suprafață de 1.000 de metri pătrați.
Concentrarea pe inovație, calitatea și nevoile clienților au determinat de la început
compoziția portofoliului de produse. Linia de produse include o gamă largă de
produse de vopsea, cum ar fi vopsele de grunduri, vopsea din plastic, vopsea de plastic
texturată, membrane, emailuri, lacuri și altele. Componentele ecologice și ecologice
sunt utilizate în procesele de fabricație.

Descriere

Cele mai remarcabile caracteristici ale acestei linii de produse sunt:
 Ușor de utilizat
 Diversitate culori
 Ideale pentru spații interioare
 Miros slab
 Proprietăți anti-fungice și anti-alergene
Portofoliul de produse include un produs inovator de acoperire pe bază de plută,
pentru izolarea termică și acustică. Este potrivit pentru spații interioare și exterioare,
în pereți și acoperișuri, precum și pe aproape toate tipurile de suprafețe, inclusiv lemn,
metal, beton și piatră.
Caracteristici principale:
 Produs organic fabricat din plută naturală
 Rezistent la apă și la intemperii
 O bună absorbție a umidității din pereți
 Capacitate excelentă de stocare a căldurii
 Rezistență la foc și impact
 Eficienta cost
Pentru a-și crește competitivitatea pe piața internă, compania dorește să adauge la
propriile sale linii de produse noi vopsele și produse derivate, cum ar fi lacurile și
emailurile.
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Se caută companii producatoare de vopsele special dezvoltate, concepute pentru
aplicații în construcții (interioare și exterioare) și industrie (metal și lemn) - vopsele,
lacuri, diluanți, solvenți și alte produse conexe. Experiența anterioară în cooperarea
transnațională reprezinta valoare adaugata.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania portugheză dorește să acționeze în calitate de distribuitor pentru
producători sau furnizori de vopsele și alte produse derivate pe piața portugheză.
Aceste produse pot fi vândute fie sub numele de marcă originală, fie sub marca
distribuitorului, în funcție de natura acordului.
În scenariul cel mai de bază, rolul partenerului străin ar fi ca furnizor, dar compania
portugheză este deschisă si altor posibilități, inclusiv permițând producătorului /
furnizorului să păstreze un anumit control asupra strategiei de marketing și a
operațiunilor sale de vânzare.
12/4/2018 12:00:00 AM

5. Brand creativ de îmbrăcăminte pentru femei caută un partener de producție în cadrul unui

acord de fabricație.
Ref: BRNL20170927001

O companie olandeză infiintata de doi tineri întreprinzători a realizat o colecție de
îmbrăcăminte de noapte pentru femei. Acestia sunt interesati de un partener de
producție. Brand-ul este nou infiintat și se intenționează distribuirea noilor produse în
2018. Acesta este motivul pentru care caută parteneri de producție cu sediul în Turcia,
Polonia, Portugalia, România și Bulgaria. Se va incheia un contract de fabricație.
Doi tineri au decis să initieze un nou brand de îmbrăcăminte de noapte. Ambii
antreprenori au o rețea cu agenți și comercianți cu amănuntul prezenti pe piața
olandeză. În 2018 intenționează să-și distribuie colecția pe piața olandeză, online și în
magazine. În prezent lucrează la colecția 2018.

Descriere

Noul brand este o linie de modă modernă pentru femei tinere. Ei caută parteneri de
producție, care pot produce 1000 de bucăți din fiecare articol de mai jos:
A. Pantaloni lungi (bumbac cu design tiparit)
B. Tricouri cu maneci lungi (bumbac cu design)
C. Pantaloni scurți (bumbac cu design)
D. Lenjerie de corp (bumbac cu design)
E. Topuri (țesătură netedă din nailon)
F. Topuri (tesatura spandex)
G. Șosete simple (bumbac)
Sunt interesati de parteneri care pot:
- Furniza tesatura, cu posibilitatea de a proiecta (noi) imprimeuri.
- Comunica fluent in limba engleză.
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Noul partener ar trebui sa fie dispus să producă mostre. Pe lângă acestea, compania
olandeză dorește să investească într-o relație bună cu parteneri potriviți.
Compania olandeză oferă un acord de fabricație și caută parteneri de producție cu
sediul în Turcia, Polonia, Portugalia, România și Bulgaria.
Compania olandeză caută firme de producție, care pot lucra in sistem de productie
CMT (cut-made-trim) sau pot furniza producția intr-un sistem complet.
Compania olandeză caută un partener de fabricație care poate produce îmbrăcăminte
de noapte în Turcia, Polonia, Portugalia, România și Bulgaria.
Specificații
tehnice

Valabilitate

Partenerul potenția ar trebui sa:
- Ofere condiții de munca acceptabile pentru lucrători.
- Fie capabil să furnizeze țesături.
Tipul propus de colaborare pentru partenerii potriviți este un acord de fabricație.
10/20/2018 12:00:00 AM

6. Companie de producție de lenjerie din Ungaria caută subcontractanți pentru confecționare
lenjerie
Ref: BRHU20170720001

Compania maghiară - înființată în 1991 - se ocupă cu producția de lenjerie în primul
rând pentru export. Produsele includ lenjerie de corp pentru adulți (bărbați și femei)
și copii realizate din diferite materiale.
Compania utilizează numai materiale de bază de înaltă calitate - în special bumbac
tricotat circular - care este importat sau parțial fabricat în Ungaria. Compania este
foarte flexibilă, are propriile mărci, procesul de producție acoperă dezvoltarea și
designul produselor, dar și vânzările de produse finite.

Descriere

Compania este echipată cu o gamă largă de mașini care facilitează confectionarea
produselor de lenjerie foarte diferite. Compania reuneste o vastă experiență în
producția de lenjerie de înaltă calitate, având propriul nume de marcă, dar și
subcontractarea se realizează pe baza unor comenzi concrete. Baza sa materiala este
disponibilă pentru producția de lenjerie de corp, camasi de noapte, costume de baie,
tricouri, pantaloni.
Compania caută firme de confectii care sunt capabile să le sprijine în producția de
lenjerie, confectionare articole de lenjerie din materiale pre-croite pe baza
specificațiilor tehnice detaliate. Confectiile de dama pentru femei sunt supuse în
principal subcontractării.
Croirea materialelor poate fi, de asemenea, supusă unei subcontractări sau fabricării,
în cazul în care subcontractantul sau societatea de producție dispune de mașini și
expertiză adecvate pentru croirea pieselor textile.
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Termenii de livrare și termenele limită vor fi negociate individual cu potențialii
parteneri de afaceri. Comenzile sunt planificate săptămânal. Forma de cooperare:
acord de fabricare sau subcontractare.
Partenerul ar trebui să fie un producător de produse de lenjerie, o companie textila cu
echipamente adecvate și experiență în confecționarea de produse de înaltă calitate.
Companiile cu facilități de croire a materialelor textile și expertiză sunt prioritare,
deoarece, în afară de coaserea împreună a pieselor textile pre-croite livrate de
compania maghiară, partenerul potențial ar putea subcontracta și croirea
materialelor.
Specificații
tehnice

-Tipul de partener vizat: companii textile, de preferință, cu cel puțin 25 de angajați,
care să poată efectua comenzi de volum mai mare în timp util
- Domeniu specific de activitate al partenerului: industria textilă
- Activitate care trebuie îndeplinită: Confectionarea de piese textile pre-croite pentru
articole de lenjerie (in principal lenjerie de dama, de inalta calitate, pe baza
specificatiilor tehnice oferite de firma maghiara). Daca firma are facilitati si expertiza
pentru croirea materialelor textile pe baza unor mostre si detalii tehnice furnizate de
compania maghiară, colaborarea ar putea include și croirea de piese textile.

Valabilitate

7/25/2018 12:00:00 AM

7. Companie portugheză caută noi parteneri care oferă soluții de eficiență energetică pentru
a stabili un acord de agenție comercială
Ref: BRPT20171102001

Descriere

IMM-ul portughez are o experiență de nouă ani în domeniul proiectelor de mediu și
proiecte energetice, care includ diagnosticul inițial, prezentarea soluțiilor și estimarea
costurilor acestora, analiza viabilității economice/rata de rentabilitate a investiției,
identificare finanțare, servicii de instalare și implementare, urmărirea desfășurării
activităților în funcție de nevoile clienților.
Clienții existenți din întreaga țară sunt în principal din sectorul de construcții civile,
servicii publice.
Pentru a-și extinde portofoliul, compania caută soluții tehnologice inovatoare, axate
în special pe reducerea consumului de energie și prin urmare a emisiilor de carbon sau
pe generarea de economii.
Compania promovează soluții neconvenționale. Prin urmare, este în căutarea unor
soluții inovatoare de energie electrică, electronică și mecanică și soluții inovatoare și
eficiente care să fie integrate în proiectele companiei în domeniile managementului
energetic (clădiri, industrie și logistică), oferite în Portugalia, în baza unui acord de
agenție comercială.
Experienta de noua ani de pe piata, cu un trecut dovedit si de succes, in dezvoltarea
de noi proiecte (Project and Safety, Quality and Engineering Management) asigura
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servicii de calitate intr-o zona de activitate foarte recunoscuta de companii si institutii
private, esențiale pentru viitorul omenirii și pentru minimizarea consecințelor
negative inevitabile ale încălzirii globale. Pentru a menține calitatea serviciilor oferite,
această companie caută componente inovatoare, cu performanțe distincte în ceea ce
privește eficiența energetică, ceea ce duce la economii mai mari în comparație cu alte
produse deja existente pe piață. Compania are o bună cunoaștere a pieței portugheze
în diferite domenii, datorită experienței managerilor și partenerilor săi, care au lucrat
pentru marile companii în ultimii 20 de ani.
Compania caută soluții inovatoare în ceea ce privește energia și mediul, care pot duce
la economii în consumul de energie.

Specificații
tehnice

Valabilitate

IMM portughez cu o experiență de peste 9 ani în domeniul analizei tehnice, proiectării,
serviciilor de consultanță pentru utilizatorii finali / investitori și punerea în aplicare a
proiectelor de eficiență energetică caută produse inovatoare (echipamente de control
și software, senzori și dispozitive de măsurare). Compania caută entități private sau
publice să stabilească un acord de agenție comercială.
11/6/2018 12:00:00 AM

8. Companie croată de construcții caută subcontractanți din Ungaria, Slovacia, Polonia,
România
Ref: BRHR20160907001

O companie de construcții croată, înființată în 2011, cu o vastă experiență de muncă
în străinătate, în special în Germania, caută subcontractanți din Ungaria, Slovacia,
Polonia și România să lucreze la instalații sanitare, canalizare, încălzire și aer
condiționat.
Compania are 55 de angajați. În cinci ani compania a câștigat o vastă experiență în
domeniul instalațiilor sanitare, încălzirii și aerului condiționat. Circuitul lor de
aprovizionare este format din producători interni și străini, cu care au relații pe termen
lung.
Descriere

Au experiență în Croația și în Europa, în special în Germania, unde au colaborat pe
următoarele proiecte: AUDI AG Neuburg, Proiectul Hertz, Proiectul MS, Proiectul
Werma, Proiectul Tennenbronn, Proiectul Heco, Proiectul Munich für Asilanten . De
asemenea, au o sucursală în Germania.
Compania se ocupă în primul rând cu executarea lucrărilor de instalatii pentru
încălzire, instalații sanitare și cazane. Datorită extinderii oportunităților de afaceri,
compania caută subcontractanți din Ungaria, Slovacia, Polonia și România.
Subcontractanții ar trebui să angajeze instalatori de încălzire centrală, instalații
sanitare, instalatori de gaze, răcire și aer condiționat. De asemenea, muncitorii trebuie
să fie independenți în munca lor și să știe să interpreteze planurile și schitele tehnice.
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Compania oferă o colaborare pe termen lung și așteaptă profesionalism în abordarea
muncii și o garanție pentru lucrările efectuate.
Specificații
tehnice

Ei caută subcontractanți care angajează instalatori de încălzire centrală, instalații
sanitare, instalații de încălzire, răcire și aer condiționat, care ar trebui să fie
independenți în munca lor și să știe cum să citească detaliile tehnice. Fiecare lucrător
ar trebui să dispună de instrumente proprii și să aiba minime cunoștințe de limba
germană pentru a comunica pe șantierele de construcții.

Valabilitate

73/15/2018 12:00:00 AM

9. Producători de substanțe chimice brute din Lituania, Polonia, Republica Cehă, Ungaria sau
România sunt solicitati de o companie finlandeză
Ref: BRFI20170703002

Descriere

Compania finlandeză activează în tratarea apei in legatura cu producerea, transferul
și utilizarea energiei. Aceasta oferă soluții de tratare a apei, care economisesc energie
și prelungesc perioada economică de utilizare a echipamentelor și a sistemelor de
circulație pentru încălzire / răcire.
Compania este pe piață deja de 25 de ani și a câștigat o reputație bună în rândul
clienților săi. Are experiență internațională atât în achiziții, cât și în vânzări. Compania
implementează cele mai recente tehnologii și rezultate ale cercetării și ia în
considerare aspectele de mediu în cadrul tuturor activităților desfasurate. Compania
este interesata de substanțe chimice brute în scopuri proprii de producție din Lituania,
Polonia, Republica Cehă, Ungaria și România. Cooperarea este considerată sub forma
unui acord de fabricație sau subcontractare.
Produsele chimice includ:
 MEG (monoetileniglicol (1,2 etaanidiol),
 MPG (monopropilenglicol),
 Apă amoniacală 24,5%,
 Acid citric (2-hidroxipropan-1,3-tricarbosilicid),
 MEA (monoetanolamină),
 EDTA (tetraacetat de etilen diamină tetrasodiu).

Specificații
tehnice

O companie finlandeză de produse și servicii de tratare a apei caută produse chimice
brute în scopuri proprii de producție. Partenerii solicitați sunt din Lituania, Polonia,
Cehia, Ungaria sau România pentru un acord de fabricație sau subcontractare.
Partenerul potențial ar trebui să aibă o experiență considerabilă privind
comercializarea produselor chimice de bază.
Certificarea ISO 9001 sau echivalentul este apreciată.

Valabilitate

7/7/2018 12:00:00 AM
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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

een@adrnordest.ro
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