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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 francez de parchet din lemn cauta solutii pentru ignifugarea 
lemnului  
 

Ref: BRFR20190502001 
 

Descriere  

Un producător francez de parchet din lemn caută o soluție ignifugă care 
poate fi introdusa pe fluxul de fabricatie. Soluția trebuie să fie pe deplin 
dezvoltată și disponibilă pe piață pentru semnarea unui acord de 
furnizor. 
 

Specificații 
tehnice  

Produsele trebuie să respecte CFL preferabil sau clasa minimă DFL în 
conformitate cu standardul european EN 13501-1 Cfl sau Dfl sunt 
"euroclasses" privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru 
construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc. 
 
Solutia ar trebui să fie aplicabila pe lemn pe linia de producție 
industrială. 
 
Acest IMM francez produce parchet utilizat în special în clădirile publice 
în care reglementările de siguranță privind problemele de incendiu sunt 
severe. 
 
În acest scop, compania caută o soluție tehnică, eventual vopsea sau 
solutie de acoperire, care să fie aplicată pe lemn pentru a-i oferi 
caracteristici ignifuge.  
 
Este cerut un acord de furnizor pentru a furniza companiei lac sau un 
produs echivalent. 
 

Valabilitate  06 Mai 2020 

 
 
 

2. IMM din Cehia caută producători sau furnizori de textile, îmbrăcăminte și 
accesorii de vestimentație ecologice 
 

Ref:  BRCZ20190416001 

Descriere  

Companie tânără cehă comercializează haine și accesorii la modă prin 
magazinul online și rețeaua de vânzare cu amănuntul și intenționează 
să-și extindă portofoliul, cu accent pe materiale ecologice, care vor fi 
utilizate pentru fabricarea propriei colectii de îmbrăcăminte pentru 
femei. 
 
Pentru a-și lărgi oferta, IMM-ul caută și producători, furnizori de 
îmbrăcăminte la modă și originale, genți de mână și alte accesorii de 
modă realizate din materiale durabile. 
 
Materialele preferate sunt textile, țesături și îmbrăcăminte din materiale 
reciclate etc. 
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IMM-ul oferă cooperare pe termen lung și mediu în cadrul unui acord 
privind serviciile de distribuție.  
 

Specificații 
tehnice  

Compania caută produse la modă, care ar putea fi interesante pentru 
piața din Cehia, iar producția acestor produse este ecologică. 
 

Valabilitate  25 Apr 2020 

 
  

3. Firma de parchet din Polonia cauta producatori de lamele de stejar cu 
parametri specifici, intr-un contract de productie 
 

Ref:  BRPL20190416001 

Descriere  

Compania deține două fabrici de producție cu echipamente moderne, cu un 
personal de înaltă calificare și de încredere si cereri tot mai mari ale clienților 
din întreaga lume. 
 
Afacerea companiei este ecologică. Se utilizează produse naturale care 
provin din surse legale și controlate.  
 
Principalele produse ale companiei sunt: 
1. Pardoseli multistrat din stejar: Natur fara noduri si model de culoare 
standard, precum si Rustikal cu cele mai interesante caracteristici din lemn 
de stejar, cum ar fi noduri si decolorari naturale.  
 
2. Parchet de stejar 2 straturi: Natura - lemn selectat cu grijă, fără noduri și 
cu culori naturale, precum și rumeguș care conține noduri și decolorări 
naturale.  
 
3. Chevron - un model care utilizează plăci cu fețe tăiate la diverse unghiuri 
(30°, 45°, 60°).  
 
Societatea cauta companii prelucratoare de lemn care ofera lamele de stejar, 
definite ca placi nefinisate cu grosime de un milimetru, destinate a fi lipite pe 
placaj cu mare precizie in ceea ce priveste dimensiunile, umiditatea si selectia 
clasei. 
 
Cooperarea se va baza pe un acord de fabricație. 
 

Specificații 
tehnice  

Toate produsele trebuie să fie certificate, cu fișe tehnice de securitate. 
 
Parametrii tehnici ai produselor căutate: 
1. lamele de stejar grosime de 7,5 mm si 9,5 mm si in diferite clase; 
2. lamele de stejar uscate de 3,1mm; 4,1mm; Grosime 6,5 mm și în diferite 
clase. 

Valabilitate  30 Apr 2020 
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4. Firma daneza cauta producatori de paleti cu rame pliabile/˝guler˝ in 
Ungaria, Romania si Ucraina 
 

Ref:  BRDK20190227001 
 

Descriere  

Compania daneză a fost înființată în 1987 și a fost în creștere de atunci. 
Activitatea se desfășoară pe două divizii - distribuția și achiziționarea 
de ambalaje și paleți din lemn (europaleți, paleți de unică folosință, DS 
½ paleți și coliere/elemente de imbinare/balamale pentru paleți) și 
logistică. Aceasta deserveste atât clienți publici, cât și clienți privați din 
toată Danemarca și colaborează cu municipalitățile locale pentru a 
colecta ambalajele din lemn folosite, având grijă de sortare și reciclare. 
 
Compania cauta furnizori de paleti cu rame pliabile/˝guler˝ în Europa 
de Est, în special în Ungaria, România și / sau Ucraina. 
 
Partenerul potrivit trebuie să ofere o gamă completă de servicii pentru 
procesarea documentelor necesare pentru export și vamă. 
Producătorul va organiza și transportul în Danemarca și toate prețurile 
oferite ar trebui să includă acest lucru. 

Specificații 
tehnice  

Paletii cu rame pliabile/˝guler˝ au următoarele cerințe: 
 
Înălțime: 190-200 mm 
Dimensiune ˝guler˝: 800 x 1200 mm x 20 mm 
Material pentru ˝guler: placă unică din lemn 
 
Balamale de guler pentru paleți: cu 8 găuri 
Materialul balamalelor: oțel zincat 
Grosime: 1,2 mm. 
Balamalele trebuie sa fie conform imaginilor.  
 
Dimensiunea comenzii: 1-2 camioane complete pe lună (1 camion 
complet = aproximativ 2800 paleți / aproximativ 550 m3). 
 
Toate ˝gulerele˝ de paleti trebuie să aibă un număr de identificare 
pentru trasabilitate, așa cum se arată în fotografii.  

Valabilitate  01 Martie 2020 
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5. Companie din Irlanda de Nord solicită un acord cu o agenție producătoare 
de articole promotionale, imprimare / ambalare pentru promoțiile instore 
 

Ref:  BRUK20190425001 

Descriere  

Compania înființată în 2012, este specializată în colaborarea cu 
producători care solicita volume mari de produse promotionale care să 
promoveze afacerile clienților lor, adică pentru promoțiile din magazin, 
campanii de selout cu cadou, etc. 
  
Principalele produse necesare sunt articolele promotionale, vase, 
ceramica, sticla, materiale plastice si imprimare / ambalare. 
 
Compania asigura comenzi pentru 5.000-100.000 bucăți, printre clienții 
lor fiind câteva mărci importante. 
 

Specificații 
tehnice  

Produsele trebuie să respecte standardele UE de fabricație. De luat în 
considerare, cantități minime de comandă, cu posibilitatea de crestere 
in timp, eșantionare și prototipuri. 

Valabilitate  20 mai 2020 

 
 

 
6. O stațiune turistică albaneză situată în Shkoder caută agenții de turism și 

operatori de turism pentru acorduri de agentie comerciala 
 

Ref:  BOAL20190517002 

Descriere  

 
Compania a fost inaugurată în 2009, fiind situată în inima Parcului 
Natural Regional Shkrel din Alpii Albanezi, la Razëm, la 40 km de orașul 
Shkodra, la o altitudine de 1022 m peste nivelul mediu al mării.  
 
Zona Razma este caracterizată de un climat continental mediteranean 
și este binecunoscută și pentru calitatea curativă micro-climatică. 
Acesta este motivul pentru care Razma este nominalizat ca centru 
turistic din 1935.  
 
Muntele Veleçiku este amplasat în apropierea acestei regiuni la o 
altitudine de 1.725 m peste nivelul mediu al mării. 
 
În scopul de a îmbunătăți serviciile oferite de stațiune, compania caută 
un acord de agenție comercială cu companii de încredere interesate să 
aducă grupuri de turiști în Albania. În particular, stațiunea este 
interesată să semneze un acord de agenție comercială cu operatori de 
turism din țările UE. 
 

Specificații 
tehnice  

Locația în care a fost construită stațiunea este extraordinar de 
interesantă. 
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Capacitatea de cazare este de 27 de camere cu 60 de persoane în mod 
normal și cu pat suplimentar, capacitatea maximă este de 85 de 
persoane.  
Pot fi organizate diferite excursii, ciclism, explorarea peșterilor, 
alpinism. Bucătăria se bazează pe produse alimentare naturale din 
zonă. Microclimatul, de asemenea, este un avantaj foarte bun. 
Stațiunea este deschisă în 365 de zile ale anului și se bucură de cele 4 
sezoane din Albania. Toate acestea, într-un mod ecologic și respectând 
tradiția. 
 

Valabilitate  23 Mai 2020 

 

 
 

 

7. Firma franceza care furnizează încuietori de siguranță pentru motociclete, 
scutere și biciclete caută distribuitori în Europa pentru acorduri de 
distributie 
 

Ref:  BOFR20190425001 

Descriere  

Compania franceză  are 30 de ani de expertiză și inovație în domeniul 
protecției antifurt pentru motociclete, scutere și biciclete. 
 
Compania oferă o gamă completă de încuietori U, lanțuri și discuri 
pentru segmentul motorizat pe două roți, precum și o linie completă de 
blocare, inclusiv încuietori U, cabluri și cabluri înfășurate, încuietori 
pliabile pentru bicicletă și bicicleta electrică . 
 
Calitatea este punctul central al companiei și SRA (Security and 
Automobile Repair) a certificat produsele companiei, cu o garanție de 
10 ani. 
 
Sunt disponibile si alte accesorii cum ar fi ancora de perete sau sol, 
lubrifianți și consumabile, precum și materiale promoționale (afișaje la 
punctul de vânzare, documentație sau pliante). 
 
Compania are deja o experiență internațională cu distribuitori în Belgia 
și Elveția. 
 
Compania franceză caută distribuitori în cadrul unui acord de 
distribuție. 
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Specificații 
tehnice  

 
Produsele beneficiază de o garanție de 2 ani, prelungită la 10 ani prin 
certificat S.R.A.   
 

Valabilitate  22 Mai 2020 

 

 
 

 

8. Dezvoltator italian de senzori de mișcare caută distribuitori / parteneri din 
întreaga lume pentru contracte de distributie 
 

Ref:  BOIT20190520001 

Descriere  

Compania italiană are sediul în regiunea Latium. Este un startup 
inovator care proiectează și produce o unitate de măsurare inerțială 
(IMU) inovatoare, mai ales pentru sisteme de navigație și orientare. 
 
Sistemul IMU dezvoltat este o nouă generație de senzori de mișcare 
care combină temperatura compensată, accelerometru, giroscoape și 
magnetometre. Oferă mișcare precisă, viteză, accelerație și rotație 
unghiulară. 
 
Acești senzori de mișcare sunt utilizați într-o gamă largă de aplicații, 
cum ar fi: 
• Stabilizarea sistemelor de ancorare în robinete și vehicule aeriene 
fără pilot (UAV). 
• Industria de petrol și gaze offshore. 
• Studiu hidrografic. 
• Sisteme de monitorizare Helideck, sisteme de monitorizare a 
macaralelor. 
• Sisteme de compensare activă pentru încălzire (AHC) pentru aplicații 
marine. 
• Robotică 
• Agricultura inteligentă și energie regenerabilă. 
 
Dispozitivul este disponibil într-un pachet OEM (producător de 
echipament original) adecvat pentru integrarea în produse mai mari 
sau într-un ambalaj închis pentru utilizare externă și autonomă. 
 

Specificații 
tehnice  

Dispozitivul oferă soluții IMU cu costuri reduse și de înaltă precizie, 
realizate prin integrarea FPGA și DSP (Digital Signal Processor) în 
proiectarea electronică. 
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FPGA oferă un nivel complet nou de performanță în timp real și 
excelență de filtrare. Platforma profită de circuitele hardware reale, 
permițând măsurători extrem de mici. 
 
Cu accent pe prelucrarea datelor și filtrarea zgomotului și nu pe 
giroscoapele și accelerometrele extrem de mari, dispozitivul a obținut 
performanțe ridicate la costuri și dimensiuni reduse. 
 

Valabilitate  23 Mai 2020 

 

 
 

 

 

9. Firma din Grecia care proiecteaza si produce mobilier cauta furnizori de 
lemn de fag din tarile balcanice pentru un acord de servicii de distributie 
 

Ref:  BRGR20190405001 

Descriere  

Compania cu sediul în Grecia proiectează și produce mobilier de 
calitate premium pentru locuințe, hoteluri și iahturi. Principalul material 
pe care compania îl folosește este lemnul. Pentru mobilier, compania 
alege lemn de fag pentru a construi cadre. Compania vinde pe piețe 
naționale și internaționale. Oferă design personalizat și producție de 
mobilier cu servicii post-vânzare. 

Specificații 
tehnice  

Materii prime pentru mobilier: lemn de fag și spumă de tapițerie. 

Valabilitate  2 Aprilie 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 

 

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

