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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 german de obiecte de grădină din lemn caută furnizori de articole
din lemn de zada din Polonia și România pentru un acord de subcontractare
Ref: BRDE20191202001

Companie germană activă în sectorul prelucrării lemnului din 2010, care
produce și distribuie obiecte pentru grădină realizate din lemn masiv ar dori
să acceada noi piețe în străinătate și, prin urmare, caută furnizori de piese
din lemn de zada din România și Polonia pentru un acord de
subcontractare.
Caracteristicile produselor solicitate ar trebui sa respecte urmatoarele
conditii:
-Partenerii ar trebui să aiba capacitatea de a produce in jur de 30 seturi de
produse (kituri) pe lună.
Descriere
-Lemnul masiv de zada ar trebui să fie netratat.
Proprietarul companiei este un artist independent, care iși proiectează
desgnul produselor realizate ulterior in serie.
Compania oferă prelucrarea lemnului și producerea de obiecte de grădină
din lemn. În corelare cu forma naturală a frunzelor, compania a dezvoltat o
serie de obiecte de grădină din lemn masiv.
Obiectele sunt formate din kituri de construcție care pot fi asamblate cu
ușurință de către clienți.
Compania caută furnizori de piese din lemn de zada și parteneri de
cooperare pentru a semna un acord de subcontractare din următoarele țări:
Polonia și România.
Partenerii potențiali ar putea fi:
Specificații
tehnice

- Ateliere de tâmplărie
- Producători de mobilă de exterior sau alte produse din lemn pentru
exterior
Partenerii ar trebui să producă aproximativ 30 de truse de construcție pe
lună.
Lemnul ar trebui să fie netratat.

Valabilitate

03 Dec 2020

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

2. Companie TIC din Spania caută furnizori de o IoT (Internet Of Things) cu
caracteristici specifice în conformitate cu acordul de fabricație
Ref: BRES20181130001

O companie spaniolă de TIC a dezvoltat o tehnologie software care
gestionează ciclul de viață al dispozitivelor IoT, permițând companiilor să
reducă timpul pana la comercializare și pentru implementare. În plus,
crește scalabilitatea soluțiilor IoT ale companiilor, impreuna cu nivelul lor
de securitate.

Descriere

Elementul de bază al acestei tehnologii este un sistem de operare securizat
bazat pe Linux, optimizat pentru IoT (Internet Of Things). Acest sistem de
operare (SO) constituie baza pentru a construi un mediu sigur în jurul
dispozitivului.
Pentru a-și completa tehnologia, compania spaniolă caută un producător
de hardware-ul cu diferite caracteristici tehnice care să fie integrate în
soluția sa.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Tipul de parteneriat căutat este acordul de fabricație.
Tipul de partener căutat: Partener hardware care deja produce gateway-uri
IoT (Internet Of Things).
Domeniul specific de activitate al partenerului: IoT (Internet Of Things) /
producător de hardware M2M.
Sarcina care trebuie îndeplinită: Fabricarea gateway-ului cu caracteristicile
necesare.
01 Jun 2020
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3. Producător turc de produse dermocosmetice / de înfrumusețare caută
furnizori de materii prime (de ex. substanțe chimice, uleiuri esențiale) pentru
a fi utilizate în procesul de producție
Ref: BRTR20191118001

Producător turc al unei noi game de produse dermocosmetice, care este
deținută de un medic din anul 2018, se concentrează pe dezvoltarea de
produse prietenoase de înaltă calitate pentru piele. Compania produce un
nou tip de cremă pentru ochi și, de asemenea, dezvoltă o nouă cremă
pentru față. Cercetarea și inovarea de produse a fost supravegheată de
Departamentul de cosmetologie al Facultății de Farmacie a Universității
Aegean.
Descriere

Compania caută furnizori care să poată oferi diferite tipuri de materii prime
- în principal substanțe chimice și uleiuri esențiale - pentru a fi utilizate în
producție.
Aceștia caută noi furnizori care să lucreze în baza unui acord de furnizor.
Cantitatea comandata va fi discutată mai târziu.

Specificații
tehnice
Valabilitate

Se cauta producători și vânzători de produse specificate care pot furniza
produsele în cantitățile solicitate si care pot trimite, mai intai, mostre
specifice.
Forma de colaborare agreata este cea de acord de furnizor.
27 Nov 2020

4. Compania italiană care lucrează în sectorul turismului caută acorduri de
agenții comerciale
Ref: BOIT20191119003

Compania italiană operează în sectorul turismului și promovează / vinde
oferte pentru vacanțe în marile atracții turistice din regiunea Calabria, din
sudul Italiei.

Descriere

Compania caută operatori de turism și agenții de turism străine interesate
de turism școlar și vacanțe active în această zonă geografică a Mediteranei
centrale pentru a stabili Relatii de cooperare în baza acordurilor agențiilor
comerciale.
În special, se caută parteneri interesați să-și vândă produsele și serviciile
în străinătate, prin acorduri ale agențiilor comerciale, stabilind o relație
benefica, prin care potențialii parteneri pot oferi propuneri diferite de cele
ale concurenților săi locali.
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Avantajul principal este sprijinul oferit partenerului străin prin furnizarea de
informatii care vor facilita comercializarea produselor companiei în țara
partenerului.

Specificații
tehnice

Mai mult, compania oferă partenerului pachete de produse turistice
complete, de la sosire până la plecare; serviciu clienți; analiza, crearea și
actualizarea produselor care sunt tot mai orientate către ținta identificată.
Situată în centrul Mediteranei, pe coasta ionică a Calabriei, în zona marină
protejată din Capo Rizzuto, între Puglia, Basilicata și Sicilia, compania este
în măsură să ofere oportunitatea de a descoperi zona din sudul Italiei foarte
diferită, pentru experiente personalizate.
Personalul companiei este prezent în cele mai bune locatii, atât la primirea
turistilor, cât și pentru furnizarea de servicii turistice, excursii și cursuri
sportive. Experiențe variate, de la mare la munte, de la cultura satelor la
sporturi extreme, fără a neglija „satizza” (cârnați tipici calabrezi) și
caracterul puternic al bucătăriei mediteraneene.
Partenerii potențiali ar trebui să fie operatori de turism sau companii
(agenții) de turism care furnizează servicii de turism sau parteneri, cu o
rețea puternică de contacte / clienți, pentru a stabili parteneriate prin
acorduri de agenție comerciala.

Valabilitate

29 Nov 2020

5. Un producător italian de gresie este interesat să-și vândă produsele în
străinătate prin servicii de distribuție sau contracte ale agențiilor comerciale
Ref: BOIT20191111004

O companie italiană, situată în Apulia, produce gresie din porțelan.
Combină tehnologia de ultimă generație cu măiestria tradițională.
Compania este capabilă să producă placări din piatră sau design interior
modern, pentru a satisface o mare varietate de nevoi ale clientului.
Compania este interesată să își vândă produsele în străinătate prin servicii
de distribuție sau contracte ale agențiilor comerciale pentru proiecte de
renovare și / sau clădiri noi.
Descriere

Firma italiană are sediul în Avetrana (TA), într-o zonă centrală din Salento,
Apulia, situată între provinciile Taranto, Brindisi și Lecce și activează în
domeniul producției de gresie din porțelan la comandă.
În hala de productie a companiei, plăcile de gresie de dimensiuni mari sunt
transformate și lucrate cu tehnologii inovatoare, în principal tăierea,
profilarea și sudarea chimică cu adezivi de nouă generație.
Lanțul de producție începe cu un serviciu de consultanță oferit clientului,
inclusiv verificarea la fata locului și se încheie cu livrarea către client a
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diferitelor elemente din gresie, realizate în conformitate cu legislația si
standardul care reglementează așezarea plăcilor ceramice.
Așteptarile companiei sunt de a deveni un punct de referință pentru
transformarea plăcilor de gresie de dimensiuni mari, exploatând pe deplin
potențialul acestui material extraordinar, durabil și performant.
Compania intenționează să stabilească o cooperare pe termen lung pentru
a câștiga noi clienți. De aceea, ei caută să găsească noi distribuitori sau
agenți internaționali.

Specificații
tehnice

Firma caută agenți și distribuitori străini interesați de acorduri de servicii
comerciale și acorduri de servicii de distribuitori.
În special, compania este interesată să discute cu arhitecți și designeri.
Partenerii potențiali ar trebui să aibă experiență în domeniul clădirilor
rezidențiale pentru proiecte de renovare și / sau clădiri noi.

Valabilitate

25 Nov 2020

6. Companie poloneză care oferă solutii software de management in practica
medicală (PMS) pentru cabinete stomatologice, cabinete medicale și
laboratoare de prostetica caută parteneri, în cadrul unui contract de
subcontractare.
Ref: BOPL20191107001

Descriere

IMM din sud-vestul Poloniei oferă soluții IT complete pentru IMM-urile active
din sectorul sănătății. De peste 20 de ani, această companie poloneză
furnizează produse și soluții software avansate axate pe medicamente.
Compania este interesată să înceapă cooperarea cu companii, centre
medicale, spitale, medici și cabinete stomatologice, laboratoare prostetice.
Tipul preferat de cooperare ar fi acordul de subcontractare sau outsourcing.
Compania se așteaptă să incheie parteneriate în baza unui contract de
externalizare, pentru a furniza și dezvolta un software, de preferință pentru
cooperare pe termen lung.

Specificații
tehnice

Valabilitate

De asemenea, compania este deschisă să devină subcontractant și să
coopereze în baza unui acord de subcontractare.
Partenerii potențiali ai cooperării sunt:
• Centre medicale private și publice
• Spitale
• Laboratoare protetice
• Cabinetele stomatologice și de medic
• Distribuitori de software specializați în sectorul asistenței medicale, cu
cunoștințe și experiență dovedită pe piață.
28 Nov 2020
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7. Companie irlandeză caută furnizori de scânduri de cherestea de frasin
Ref: BRIE20191018001

Un mic producător irlandez furnizează crose de calitate din anul 2012. O
crosa este un băț de lemn folosit în renumitele sporturi irlandeze de hurling
și camogie. Măsoară între 45 și 96 cm lungime cu o bază curbată,
aplatizată la capăt.
Descriere
Compania caută să cumpere, în vrac, scânduri de frasin, taiate la
dimensiuni, dar lemnul nu trebuie să fie uscat. Compania irlandeză caută
un partener care să încheie un acord de furnizor. Partenerul ar trebui să
aibă capacitatea de a îndeplini specificațiile tehnice cerute.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Scândurile trebuie să aibă grosimea de 1 ”-1” 1/8, iar diametrul la baza
trebuie să fie de aprox. 30 cm. În mod ideal, copacii ar trebui să aibă o
coajă netedă și ar trebui să aibă 25-40 de ani.
20 Nov 2020
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La nivel macroregional, consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) include 5
organizații partenere care oferă servicii suport organizațiilor localizate în 12 județe din Regiunile Nord-Est și
Sud-Est.
Partenerii consorțiului ERBSN sunt:





Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – www.adrnordest.ro

 Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic - www.tehnopol-is.ro
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – Coordonator Consorțiu www.ccina.ro
 Camera de Comert, Industrie și Agricultură Galați - www.cciagl.ro
 Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați - www.ipa.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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