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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 europeana este o inițiativă a Comisiei Europene si 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 sa inoveze si sa acceseze noi piețe.  

In acest sens, va invitam sa consultați câteva oportunități de colaborare care au fost 

selectate din baza de date centralizata a Rețelei cu peste 10.000 de propuneri de 

colaborare. 
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1. Companie sârbă caută furnizori de echipamente și materiale consumabile de laborator din plastic 

conform unui acord de servicii de distribuție   

Ref: BRRS20170504001  

Descriere 

Compania sârbă, înființată în 2011, este specializată în comerțul cu ridicata, furnizare servicii 
de întreținere și service pentru echipamente de laborator și de măsurare ale unor producători 
de renume mondial. Scopul principal al companiei este de a oferi clienților un nivel ridicat de 
servicii și de sprijin prin cooperare pe termen lung și de succes. 
 
Activitățile principale includ vânzarea și comercializarea dispozitivelor de măsurare 
(termometre, higrometre, pH-metre, cronometre, barometre etc.) și echipamente de 
laborator (balanțe, spectrofotometre, centrifuge, microscoape, filtrare etc.). Compania  
acorda, de asemenea, servicii de intretinere si mentenanta a echipamentelor, de calibrare și de 
testare. 
Vanzarile sunt dedicate industriei alimentare, agricultura si industria farmaceutică și lanțurilor 
de comerț cu amănuntul din industria alimentară, instituții medicale, institute de cercetare și 
institute în domeniul eficienței energetice și al protecției mediului. 
Compania a avut o crestere anuala rapida în ceea ce privește cifra de afaceri și profitul. 
Compania este interesata de identificarea unor noi parteneri pentru a stabili un acord de 
distribuție.  

Specificatii 
tehnice  

 Compania este interesata de urmatoarele produse: 
• vase (recipienti) Petri  
• dispozitive care determina glutenul din grau 
• testare ATP - determinarea prezenței microorganismelor pe brațe și suprafețe de lucru. 

Valabilitate  5/18/2018 12:00:00 AM 

 

2. Companie de biodiesel cauta agenti sau distribuitori in Romania 

 
Ref: BOBG20141231003  

Descriere  

Acest IMM din Bulgaria este implicat în prelucrarea uleiurilor vegetale și transformarea lor în 
biomotorină prin utilizarea unui proces tehnologic modern. Această companie are in 
proprietate o mica fabrica de producere a biodiesel-ului. Instalația procesează uleiuri de rapiță 
și ulei de floarea-soarelui nerafinate, neutre și rafinate și le transformă în biomotorină și două 
produse co-derivate. 
Capacitatea este de aproximativ 5000 litri de biodiesel cu un ciclu de producție de 20 de ore pe 
zi. 
Capacitatea anuală a instalației este de 1500 de tone de biodiesel. Combustibilul produs este 
de o calitate excelentă, garantată de laboratoare licențiate. 
Ca și coproduse se obțin glicerină și fosfat de potasiu. 
Glicerina are un conținut mai mare de acizi grași și este un produs pregatit pentru o prelucrare 
ulterioară, de exemplu, de către industria farmaceutică și industria cosmetică. 
Fosfatul de potasiu poate fi utilizat ca îngrășământ mineral. 
Acest biodiesel poate fi utilizat la motoarele diesel convenționale la 100%, fără a fi amestecat 
cu motorină minerală, iar în motoarele noi, amestecat cu până la 20% 
Compania este interesata de parteneri din Romania care sa activeze ca si agenti sau 
distribuitori. 
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Specificatii 
tehnice 

Compania caută agenți, distribuitori cu amănuntul sau importatori de combustibili pentru a 
acționa ca distribuitori. 
Partenerul căutat ar trebui să fie interesat de îndeplinirea unui acord de servicii de distribuție 
și / sau a unui contract de agenție comercială. 

Valabilitate  6/30/2017 12:00:00 AM 

 
 

3. Producător polonez de produse metalice ușoare caută subcontractor 
 

Ref: BRPL20160825001  

Descriere  

Un producător polonez de bunuri decorative și de utilitate din metal caută subcontractanți 
gata să ofere produse metalice simple, fabricate din foi metalice subțiri, profile, tije. 
Compania poloneză produce echipamente metalice pentru casă și grădină, cum ar fi: 
- arcuri, grătare pentru alpinism, vase, garduri mici, mobilier de grădină, umbrele, standuri de 
ziare, umerase, oglinzi, mobile etc.; 
- felinare, lămpi, seminee bio, cuptoare, brazieri, grătare, sfeșnice, lumânări; 
- vane de vânt, candelabre, decorațiuni agățate; 
- fântâni portabile, ziduri de apă, boluri pentru păsări și felinare plutitoare și alte decorațiuni. 
Produsele sunt disponibile într-o gamă largă de finisaje - de la zincare galvanizată, prin vopsire 
de diverse culori și texturi (inclusiv vopsele pulverulente) până la diferite patine și rugina 
naturala. 
Compania este interesată de colaborarea cu subcontractanții pregătiți să furnizeze produse 
semifinite. Subcontractantul ar trebui să aibă experiență în fabricarea metalelor simple 
folosind foi, profile și tije subțiri. 

Specificatii 
tehnice 

Compania este interesată să colaboreze cu o firme de producție specializate în prelucrarea 
metalelor simple, folosind foi subțiri, profile și bare. 

Valabilitate  12/9/2017 12:00:00 AM 

 
 

4. Firma germana care comercializeaza haine de lucru de înaltă calitate caută producător 
 
Ref: BRDE20160420001  

Descriere  

Compania germană este specialistă în îmbrăcăminte de lucru. Aceasta are mai mult de 40 de 
ani de experiență în acest domeniu și oferă haine de lucru de înaltă calitate și echipamente de 
protecție a muncii. Grupul țintă principal sunt companiile care folosesc haine de lucru și de 
protecție și companii care au uniforme de lucru. În prezent, compania își comercializează 
produsele prin distribuitorii locali. Pentru a satisface nevoile individuale ale clienților și pentru 
a oferi soluții personalizate, compania este interesata de firme producatoare proprii.Este 
vizata o cooperare durabilă, calitate inalta și experiență în producerea de haine de lucru. 

Specificatii 
tehnice  

Compania germană caută producători cu experiență în fabricarea de diferite tipuri de haine de 
lucru și haine de protecție de înaltă calitate. Partenerul ar trebui să producă în funcție de 
specificațiile lor și ar trebui să furnizeze și țesăturile. Caută un partener de incredere si 
cooperare de lunga durata. 

Valabilitate   10/24/2017 12:00:00 AM 
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5. Designer francez de haine pentru copii și accesorii de modă certificate GOTS (Global Organic 
Textile Standard) caută un producător de produse textile 

 
Ref: BRFR20161028001  

Descriere  

Compania franceză are sediul în Rumegies, în nordul Franței. Este specializata în design pentru 
articole de îmbrăcăminte și accesorii organice pentru copii de la 0 la 9 ani. Toate produsele sunt 
certificate GOTS. Gama de produse include (dar nu se limitează la acestea): pijamale, saci de 
dormit, prosoape, bare de protecție, tricouri, pături și alte accesorii pentru pat și baie. 
Toate produsele sunt proiectate de un creator francez din nordul Franței si sunt la moda si de  
calitate inalta. Compania caută parteneri pentru a-și fabrica produsele în funcție de propriul 
design. Volumul estimat se ridica la aproximativ 200-300 de bucăți pe proiect (în prezent există 
66 de modele existente), știind că acest numar va crește în viitor. Materialele folosite includ 
bumbac jersey certificat GOTS 100%, tesatura Terry 100% organica / bio, 80% organic Velour 
și poliester (20%). 
Tipurile de parteneriate vizate sunt contractul de externalizare sau de fabricație. Partenerul 
trebuie să aibă experiență dovedită în fabricarea produselor textile în conformitate cu 
standardele GOTS. 

Specificatii 
tehnice  

Partenerul tyrebuie sa aiba capacitatea de a executa produse textile conform standardelor 
GOTS. 
Volumul asteptat va creste de la 200-300 bucati per model (la momentul actual sunt 66 
modele) iar aceste cantitati vor creste in viitor.  

Valabilitate  11/16/2017 12:00:00 AM 

 
 

6. Companie turcească specializată în sisteme încorporate caută parteneri de afaceri 
 

Ref: BRTR20151218001  

Descriere  

Compania turca a fost infiintata in anul 2014 si activeaza in sectorul IT. 
Compania are experiență în sistemele încorporate, aplicațiile IOT (Internet of Things) și SCADA 
(Controlul și achiziții de date). 
Unele produse sau servicii cheie oferite de companie includ soluții de gestionare a energiei. 
Unul dintre produse este un "sistem de citire inteligenta la distanță" pentru standardele IEC 
(Comisia Internațională de Electrotehnică) 62056-21. Sistemul ajută la citirea mai multor 
contoare electrice în același timp dintr-un centru definit. Sistemul poate oferi rapoarte și 
analize. 
Compania ar dori să acționeze ca agent în Turcia pentru alte corporații străine care doresc să 
intre pe piața turcă. Scopul companiei turce este, de asemenea, să crească împreună cu 
compania IT străină din Turcia și să utilizeze rețeaua / clientul actual. 

Specificatii 
tehnice  

Partenerul ar trebui să aibă competențe în IoT, în analizele cloud încorporate și în securitatea 
IoT. Compania ar lua în considerare transferul de tehnologie pentru senzorii IoT interfață cu  
Big Data cloud, analiză, software și hardware cu tehnologia încorporată. 

Valabilitate  11/21/2017 12:00:00 AM 

 
 

7. Companie daneza cauta subcontractori pentru digital printing 
 
Ref: BRDK20150831001  

Descriere  
Compania daneză a fost înființată în 2013 de trei proprietari care au împreună peste 40 de ani 
de experiență în sectorul tipografic. Împreună cu o echipă de designeri grafici, acestia oferă o 
gamă largă de produse tipărite: blocuri, hârtie de scrisori, pliante, broșuri, plicuri, foi volante, 
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fluturași, postere, cărți poștale, role, cărți de vizită, cataloage și broșuri în Wire -O printing și 
au capacitatea de a produce broșuri, cataloage și cărți în cantități mici, roll-up-uri și bannere în 
format redus. 
Compania are câteva mașini de mici dimensiuni, dar, deoarece acestea acoperă doar 10% din 
comenzile lor, ei caută subcontractanți europeni capabili să livreze volume mai mari de care au 
nevoie. Este posibil ca mai mulți parteneri să livreze produse diferite.  
 Aceștia au deja parteneri în Europa de Est, de exemplu în Letonia și Polonia pentru anumite 
activități de tipărire, dar acum caută subcontractanți care pot tipări diverse materiale 
publicitare. 
Deoarece există o tendință spre produse ecologice, în gama lor de produse se folosește și hârtie 
ecologica pentru mediul înconjurător și se preferă ca noii parteneri să fie dispuși și capabili să 
respecte aceleași standarde. 
Având în vedere că proprietarii au relatii cu clienți relevanți din Danemarca, pentru partenerul 
potrivit, aceasta va fi o mare oportunitate de a se implica într-o afacere în plină expansiune și 
se asteapta o creștere a comenzilor in timp. 

Specificatii 
tehnice  

Subcontractanții trebuie să lucreze într-un mod sustinut și să fie pregătiți să livreze volume mai 
mari, cu notificări in timp scurt. Dimensiunile comenzilor vor varia, în funcție de produs, sezon 
etc., uneori ordinul va fi de 1000 de bucăți, dar următorul ar putea fi 5000 de bucăți, iar cel de 
după 10 000. 
Produsele proprii ale companiei îndeplinesc standardele etichetei ecologice nordice 
(Svanemærket) și preferă ca partenerii săi să respecte și standardele de durabilitate / mediu 
din țara lor. 

Valabilitate  10/13/2017 12:00:00 AM 

 
 

8. Un IMM din Laponia de Nord a Suediei caută un partener pentru un contract de fabricație 
pentru productia de bere 
 

Ref: BRSE20170421001  

Descriere  

Fabrica mobile de bere este situată în Laponia de Nord a Suediei și dezvoltă și produce o serie 
de produse de bere. Compania a fost fondată în 2013 și are o reputație excelentă în domeniul 
lor de activitate. Este o companie mică de bere dedicată fabricării de produse exclusive și de 
înaltă calitate. 
Gama de produse include o varietate mare de bere, totul de la IPA (Indian Pale Ale) până la 
adaptări ale stilurilor de drojdii sălbatice, cum ar fi gosul sau lambicul. Toate produsele sunt 
dezvoltate local în regiune, în timp ce unele produse au un miros distinct caracteristic unei 
anumite zone.Mai mult, produsele lor sunt create de artizani calificați, în conformitate cu 
reglementările suedeze privind producția de alimente. Producția manuală calificată și 
cunoștințele detaliate sunt principalele caracteristici ale fabricii de bere artizanale și se aplică 
pe parcursul întregului proces de fabricatie. 
Produsele din fructe de padure sunt fără conservanți sau aditivi inutili; compania lucrează la 
scară mică, cu loturi foarte limitate. Berea conține o proporție mare de amestecuri unice, care 
le conferă o aroma autentică, nealterată. Acești factori dau naștere unor produse unice de 
bere, care sunt nu numai exclusive, ci și de o calitate excepțional de înaltă. În plus, locația 
companiei (Laponia de Nord a Suediei), este caracterizată de peisajul rural pitoresc și de apa 
curată, care oferă produse de înaltă clasă. 
 
IMM-ul caută parteneri care ar putea produce produsele lor de bere premium. Parteneriatul 
căutat este un acord de fabricație, care ar permite companiei să își extindă piața pe plan 
internațional. 
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Specificatii 
tehnice  

Expertiza solicitată este o fabrică de bere profesională cu procese de înaltă calitate care poate 
produce produse de bere premium. 
 

Valabilitate  4/24/2018 12:00:00 AM 

 
 

9. Companie de top din Marea Britanie caută producători de articole de grădină și de exterior din 
lemn 
 

Ref: BRUK20170411001  

Descriere  

Compania din Regatul Unit este recunoscuta ca fiind unul dintre cei mai importanți 
producători/furnizori de produse destinate activitatilor in aer liber din Europa. Echipa de 
proiectare lucrează cu o rețea vastă de experți pentru a dezvolta produse unice, care includ 
multe caracteristici inovatoare pentru a încuraja habitatele, pentru a îmbunătăți supraviețuirea 
speciilor în sălbăticie și pentru a contribui la creșterea populației de insecte, păsări, mamifere 
și amfibieni. Compania administreaza suprafete de teren nepoluat, zone de pădure sălbatice, 
care sunt utilizate pentru a monitoriza, îmbunătăți și testa produsele în mod extensiv, pentru 
a se asigura că cele mai bune soluții de viață sălbatică sunt aduse pe piata. 
Conservarea, mediul și practicile durabile sunt esențiale. Compania utilizează cherestea 
certificată FSC® "Forest Stewardship Council", provenită din păduri bine gestionate și alte 
surse controlate și materiale reciclate. 
Compania a înregistrat o creștere semnificativă datorită interesului internațional și a vânzărilor 
și cauta parteneri care au experiență în producția de articole din lemn pentru exterior sau de 
grădină pentru a-si externaliza producția. Cu toate că nu există nici o restricție privind tipul de 
lemn folosit, lemnul trebuie să fie adecvat pentru utilizare pe termen lung și să fie certificat 
FSC®. În mod ideal, partenerii ar trebui să fie înregistrați în schimbul de informații Sedex sau 
BSCI (Business Social Compliance Initiative). 
Partenerii trebuie sa aiba capacitate de productie de până la 50 000 de unități pe an și să le 
poată eticheta și împacheta la un standard ridicat. 
Producătorii sunt solicitați pentru acorduri de fabricare sau externalizare. 

Specificatii 
tehnice  

Producatori de articole din lemn pentru exterior si produse din lemn  pentru gradina sau 
mobilier. Partenerii trebuie să folosească lemnul FSC® "Forest Stewardship Council", de 
preferință să fie schimbul de informații SEDEX sau BSCI (Business Social Compliance Initiative) 
înregistrat și să fie capabil de ambalare și etichetare la un standard înalt. 

Valabilitate  5/9/2018 12:00:00 AM 

 
 

 

  

a nivel macroregional, consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) include 6  
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een@adrnordest.ro 

 

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 din Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț, tel: 0233 218.071, fax: 0233 218.072, e-

mail: een@adrnordest.ro 

 

http://www.ccina.ro/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.tehnopol-is.ro/
http://www.ccibc.ro/
http://www.cciagl.ro/
http://www.adrnordest.ro/
mailto:een@adrnordest.ro

