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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.

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.
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1. Producător de produse lactate din Slovenia caută furnizori de ambalaje (cești, vase, sticle)
Ref: BRSI20180910001

Producător sloven de produse lactate caută furnizori de încredere pentru două tipuri
de ambalaje economice și ecologice. Partenerul ar trebui să fie din UE. Vor fi semnate
acorduri privind serviciile de distribuție și / sau contract de fabricație.
O mică fermă slovenă este implicată în producția de lapte. Ei procesează laptele de
vacă în produse lactate. Ferma este orientată către producția de lapte și agricultură.
Producția de lapte are o tradiție îndelungată (a treia generație din familie).
Prelucrarea laptelui a început cu iaurturi de casă și brânză, urmată de brânză de vaci
cu diferite arome. Recent au îmbogățit oferta cu brânzeturi semi-tari din lapte crud.
Timp de mulți ani, ferma a primit premii la târgul agroalimentar AGRA.
Descriere
Valoarea adăugată a fermei este programul de cadouri, in cadrul caruia oferă produse
ambalate sub forma de cadouri, cu miere locală, produse de patiserie și produse din
carne uscată.
Compania caută furnizori pentru două tipuri de ambalaje:
• economice,
• ecologice, produse de ambalare de unică folosință, fabricate din materiale
biodegradabile sau reciclate.
Compania este interesată de un acord de producție și de distribuție.

Specificații
tehnice

Abilitatea de a produce produse de ambalaje de unică folosință.
O companie capabila sa produca, de exemplu, 2000 vase intr-o saptamana.
Dimensiuni: vase: 200 ml - 250 ml; sticle: 500 ml.

Valabilitate

9/27/2019 12:00:00 AM

2. Companie ucraineană cultivatoare de fructe de pădure caută un consultant profesionist
sau un furnizor de servicii pentru a proiecta centre de prelucrare, în baza unor acorduri de
servicii
Ref: BRUA20180815001

Compania ucraineană este situată în regiunea Lviv, nu departe de frontiera UE și a fost
infiintata în 2016. Aceasta deține terenuri pentru cultivarea de afine, caprifoi, zmeură,
căpșuni și altele. Suprafața totală este de 130 de hectare și urmează să crească.
Descriere
Butașii de fructe de pădure vor intra în faza de fructificare în decurs de 2-3 ani.
Compania are mare grijă să aleagă varietăți de fructe de pădure care se potrivesc ideal
climatului și caracteristicilor solului din Ucraina.
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
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Primul pas este cel de obținere a certificatului Global G.A.P. și certificării UE pentru
agricultura ecologică.
Compania anticipează o creștere semnificativă a productiei de fructe în următorii ani
și începerea exportului către piețele UE competitive.
Producătorul caută un consultant sau un furnizor de servicii pentru a realiza centre de
prelucrare. Colaborarea avută în vedere va fi în baza unui acord de servicii.
Compania caută un furnizor cu reputație de servicii de inginerie agricolă, pentru a-și
realiza centre de prelucrare în funcție de necesități, în functie de cele mai bune practici
și tehnologii internaționale.
Soluția necesară ar trebui să integreze procese multiple, cum ar fi sortarea, ambalarea,
refrigerarea și stocarea pe termen scurt a fructelor până la expediere.
Cerințe suplimentare:
Specificații
tehnice

- instalarea unor viitoare capacități de congelare;
- constructia trebuie să includă spații necesare igienei, curățării, dezinfecției,
depozitării ambalajelor etc.;
- se vor avea in vedere sezonalitatea și calendarul de recoltare a diverselor sortimente
de fructe.
Partenerul potențial ar trebui să fie un furnizor de servicii de inginerie agricola cu
renume în domeniu, cu experiență în proiectare similară, în special pentru fructe de
padure.

Valabilitate

9/4/2019 12:00:00 AM

3. Firmă germană caută furnizori de piese din lemn de rășinoase (zada) din Bulgaria, Polonia
și România sub forma unui acord de subcontractare
Ref: BRDE20180911001

Descriere

Companie germană de producție și distribuție de obiecte de grădină din lemn ar dori
să dezvolte noi piețe în străinătate și caută furnizori de articole din lemn de zada din
România, Polonia și Bulgaria printr-un acord de subcontractare.
Firma produce diverse produse pentru distribuția directă și vânzarea integrală
(magazine de bricolaj).
Firma este activă în sectorul prelucrării lemnului începând cu anul 2010. Întrucât ar
dori să dezvolte noi piețe, caută furnizori de piese din lemn masiv netratat de zada,
în special din România, Polonia și Bulgaria.
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Proprietarul companiei este un artist care desfășoară o activitate independent de
design al unor obiecte diferite, transpuse ulterior în producție de serie.
Compania se ocupă cu prelucrarea lemnului și producerea de obiecte de grădină
specializate din lemn. În functie de forma naturală a frunzelor, compania a dezvoltat
o serie de obiecte de grădină din lemn masiv, cu un design organic.
Obiectele realizate includ truse de construcție care pot fi ușor asamblate de clienți.
Obiectele sunt decorative și funcționale în același timp. Sunt vândute ca un kit de
construcție care permite clienților să asambleze obiectele de la sine. Există mai multe
versiuni ale acestor obiecte.
Compania este deja pe piață și a stabilit o bază de clienți și contacte relevante. Prin
urmare, pot fi anticipate comenzi frecvente.
Specificații
tehnice

Până în prezent nu există un produs comparabil pe piață. Compania cauta furnizori
de componente din lemn de zada si parteneri de cooperare sa semneze un acord de
subcontractare din urmatoarele tari: Polonia, Romania si Bulgaria.
Partenerii potențiali ar putea fi producători de mobilier de exterior sau alte produse
de exterior din lemn.
Partenerii ar trebui să producă aproximativ 30 de seturi (truse) de construcție pe lună.
Lemnul trebuie să fie nelustruit și netratat.

Valabilitate

9/20/2019 12:00:00 AM

4. Producător și vânzător italian de ambalaje industriale din lemn caută furnizori de ambalaje
din lemn brut și semifabricate
Ref: BRIT20180518001

Descriere

O companie italiană care produce și comercializează ambalaje din lemn industriale
caută noi furnizori, și anume producători de ambalaje din lemn brut și semifabricate
din țările Europei de Est, inclusiv statele baltice pentru oportunități de parteneriat pe
termen mediu și lung.
Compania italiană, înființată în 1986, produce ambalaje din lemn în fabrica proprie
din sud-estul Italiei, în regiunea Abruzzo.
În mod specific, compania produce ambalaje din lemn industriale de orice tip și
dimensiune, având un departament de fabrici de cherestea de înaltă tehnologie care
permite realizarea oricărui tip de procesare necesară. Scopul este de a satisface
nevoile și așteptările clienților, nu numai prin asigurarea conformității și calității
produsului, ci și prin încercarea de a optimiza costurile pentru a obtine cele mai bune
prețuri, oferind întotdeauna servicii profesionale în timp optim (produsul potrivit la
momentul potrivit).

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.

een.ec.europa.eu

De ani de zile, piața pentru procurarea de materii prime, în principal din lemn de brad,
a fost de până la 90% Austria, împreună cu unele resurse din Germania.
Recent, compania a început să studieze oportunitatea de a activa colaborări
comerciale cu parteneri prezenți pe noi piețe în expansiune, cum ar fi cele din Europa
de Est și caută, prin urmare, noi furnizori, în special producători de ambalaje din lemn
brut și semifabricate pentru a incepe colaborari de afaceri pe termen mediu si lung.
Specificațiile tehnice ale produselor solicitate:
- lemn de bază utilizat: brad (80%) - pin (20%);
- cherestea de 21x143x1200 mm
- cherestea de 21x98x1200 mm
- cherestea de 14x68x1090 mm
- cherestea de 19x92x2260 mm
- cherestea uscata de 19x110x800 mm
În plus față de produsele semifinite, compania achiziționează și blaturi lungi:
- mm. 17x75-95, mm. 21x75-95-115, 12x60, 13x70, 14x75. Lungimi de 4-5,00 mt.
Compania achiziționeaza o cantitate totală de materii prime și / sau semifabricate de
aproximativ 100.000 (o sută de mii) de metri cubi pe an.
Partenerii ideali cu care intentioneaza să se angajeze în acorduri de fabricare ar trebui
să opereze în țări care sunt, fizic mai aproape, precum Slovenia, Croația etc.,
deoarece acest lucru ar contribui la reducerea costurilor de transport.
Cu toate acestea, partenerii sunt căutați în toate țările baltice și balcanice și în
întregul spațiu est-european.
Compania italiană este dispusă să se angajeze în acorduri de fabricație.
Partenerii potențiali ar trebui să fie producători de încredere din întreaga zonă esteuropeană, incluși din țările baltice și balcanice.
Specificații
tehnice

Partenerul ideal ar trebui să fie stabilit în Slovenia sau în Croația, deoarece acest
lucru ar contribui la reducerea costurilor de transport.
Partenerii implicați ar trebui, de asemenea, să respecte reglementările actuale și să
aibă intenția de a colabora pe termen mediu și lung.

Valabilitate

7/10/2019 12:00:00 AM
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5. Companie germană oferă contracte de fabricație producătorilor de plinte din lemn și
companii de asamblare prin cablu
Ref: BRDE20180917002

Descriere

O companie germană a debutat cu dezvoltarea și fabricarea unor lămpi de designer
de o calitate superioară. Pentru producerea componentelor lămpii (plinte din lemn și
ansamblu de cabluri), compania oferă contracte de fabricație companiilor din
Bulgaria, Polonia și România. Ar putea fi o companie pentru plintul din lemn și una
pentru ansamblul de cabluri. Sau ar putea fi o companie care produce și livrează
ambele parti.
Compania germană mică s-a specializat în dezvoltarea și conceperea paginilor web,
organizarea de târguri, expoziții, publicitate etc. pentru proiecte și companii
individuale, de peste 20 de ani.
Acum doreste extinderea activitatii sale, prin crearea unei companii noi specializată
în dezvoltarea lămpilor de designer de calitate superioară. Segmentul de piață este
similar cu mărcile "Artemide" și "Forscarini" (segmentul superior).
Lămpile vor fi destinate gospodăriilor private. Vor fi lămpi pentru mese, agățate de
tavan și lămpi de podea. La început, au planificat o producție de 500 de piese. Dacă se
vând bine, lămpile ar putea fi fabricate lunar.
Întrucât compania este o agenție de publicitate, isi vor crea propriul logo, design-ul
corporativ, broșurile, site-ul etc.

Specificații
tehnice

De asemenea, compania se va ocupa și de distribuția lămpilor, in magazine de
mobilier și magazine specializate în vânzarea de lămpi de calitate superioară.
Pentru producerea componentelor lămpii (soclul din lemn și ansamblul de cabluri),
compania oferă acorduri de fabricare către firmele bulgare, poloneze și românești
capabile să producă plinte din lemn și / sau să asigure asamblarea cablurilor și să aibă
capacitatea de a furniza companiei germane produsele comandate. Acest lucru va
permite companiei germane să dezvolte această nouă ramură de activitate și,
sperăm, să isi sporească rentabilitatea.
Partenerii solicitați pot fi companii specializate în industria mobilei, lemnului,
dulgheriei și / sau producției de electrocasnice din Bulgaria, Polonia și / sau România.
Acestea ar trebui să fie capabile să producă produsele comandate de înaltă calitate și
să le livreze într-un timp scurt.
De asemenea, se așteaptă să fie dispuși să coopereze pe termen lung cu compania
germană dacă lămpile se vor vinde bine.

Valabilitate

9/22/2019 12:00:00 AM
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6. Un producător grec de cabluri caută producători de poliamidă în baza unui acord de
fabricație
Ref: BRGR20180802001

Descriere

Un IMM din Grecia specializat în cabluri caută producătorii de poliamidă 66 în Europa.
Compania din Grecia caută potențiali parteneri care opereaza în domeniul industriei
plastice și să aibă cunoștințele necesare pentru a produce poliamidă 66, utilizată
pentru producerea de cabluri de legatura. Ei solicită o colaborare în cadrul unui acord
de fabricație.
Compania greacă a fost înființată în 1983. Astăzi, are tradiție în producția de materiale
plastice, folosind metoda de injecție. Cea mai mare parte a producției se
concentrează pe fabricarea produselor cunoscute sub denumirea de "cravate de
cabluri" în diverse dimensiuni. Fiabilitatea produselor este certificată prin declarații
scrise și alte certificate, cu privire la design și calitate. Cea mai mare parte a structurii
companiei operează din anul înființării și se întinde pe o suprafață de 7.000 mp.
Compania este unul dintre puținii producători specializați în cabluri din Grecia și își
vinde produsele atât la nivel național, cât și în străinătate. Recent, compania și-a
extins capacitatea datorită creșterii comenzilor.

Specificații
tehnice

Datorită creșterii cererii, compania dorește să-și extindă rețeaua de furnizori. Aceștia
caută producători de poliamidă nearmată 66 în Europa. Materialul va fi utilizat pentru
producerea de cablu. Compania are nevoie de 40-50 de tone de poliamidă 66 pe an,
în cadrul unui acord de fabricație pentru achiziția materialului în vrac.
Partenerii potențiali sunt producători de poliamidă 66 și ar trebui să aibă:
- cunoștințele și experiența pentru a produce poliamidă nearmată 66, cu o înaltă
fidelitate și un ciclu rapid pentru turnarea prin injecție
- experiență în vânzarea în străinătate
- echipamente proprii de producție pentru a produce poliamidă 66
- angajați calificați cu experiență și cunoștințe de poliamidă pentru a le livra

Valabilitate

9/22/2019 12:00:00 AM

7. Firmă slovenă caută furnizori de cherestea și panouri din lemn pentru constructii și
tâmplărie și furnizori de lemn de foc.
Ref: BRSI20180830001

Descriere

Compania slovena oferă o gamă largă de cherestea și alte produse pentru construcții
și tâmplărie (cherestea, lemn de foc etc.), precum și servicii legate de tâmplărie pentru
clienții săi. Compania caută furnizori de orice fel de lemn și alte produse legate de
acest sector. Un acord privind serviciile de distribuție va fi semnat cu furnizorul.
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
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Compania slovenă a fost înființată în 1993. Programul de vânzări al companiei
cuprinde cherestea, toate tipurile de plăci de lemn, cârlige, parchet, produse de
tamplarie, materiale pentru mobilier mic, acoperișuri și alte produse.
De 25 de ani, compania oferă construcții complete de case personalizate și servicii de
supraveghere pentru toate tipurile de clădiri: supravegherea profesională la șantier,
controlul calității lucrărilor derivate și verificarea financiară a executării lucrărilor.
Viziunea companiei este aceea de a deveni cea mai de succes și mai accesibilă
companie care oferă totul de la șapă la fereastre pentru acoperiș într-un singur loc.
Compania a crescut constant în ultimii ani și are nevoie de lemn de calitate. Caută
furnizori de lemn de înaltă calitate pentru produsele lor.
Compania este interesată de o colaborare reciprocă pe termen lung cu partenerii săi.
Compania caută furnizori din UE și din alte țări care vor furniza lemn in baza unor
contracte de servicii de distribuție.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Partener căutat: IMM-uri
Domeniu de activitate: Producător sau furnizor de materii prime și piese
Rolul partenerului: Partenerul trebuie să furnizeze toate tipurile de cherestea și plăci
din lemn pentru industria construcțiilor și a tamplariei conform cerințelor clientului.
Compania este interesată de o colaborare pe termen lung.
9/19/2019 12:00:00 AM

8. Companie din Rusia caută o companie de web design în baza unui acord de servicii.
Ref: BRRU20171221028

O companie din Rusia este specializată în producția și prelucrarea peștelui. Compania
este interesată să găsească un partener pentru a dezvolta site-uri web în baza unui
acord de servicii.

Descriere

O companie din regiunea Tver este specializată în producția și prelucrarea peștelui
(păstrăv): păstrăv afumat la cald sau rece, păstrăv de chihlimbar și păstrăv curcubeu
(viu, dezosat și eviscerat), caviar de păstrăv roșu. Compania operează din 2013. A
reușit să intre pe piețele interregionale și să creeze puncte de vânzare în regiunea Tver
și Moscova.
Păstrăvii sunt crescuți în Lacul Ulin, în cuști plutitoare și hrăniti cu alimente naturale.
Condițiile naturale unice ale lacului contribuie la creșterea peștilor cu un impact
negativ minim asupra mediului. Compania are un magazin de prelucrare care produce
diferite tipuri de produse cum ar fi pește sărat, pește afumat din păstrăv.
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Compania este interesată de găsirea unui partener, care va ajuta la proiectarea și
dezvoltarea site-ului în limba engleză. Rolul partenerului este de a oferi companiei
informații despre conținutul web pentru un site de succes.

Specificații
tehnice

Partenerul ar trebui să aibă cel puțin cinci ani de experiență în designul și dezvoltarea
de pagini web.
Partenerul ar trebui să aibă un portofoliu si experiență de marketing.

Valabilitate

9/7/2019 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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