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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 dedicate IMM-urilor 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 care include peste 10.000 de propuneri de
colaborare.

een.ec.europa.eu
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1. Companie din Lituania ofera activitati de distributie sau agentie comerciala pentru producatori
de echipamente sportive
Referinta

BRLT20160425001
Compania din Lituania este specializata in furnizarea de echipamente sportive, pentru diverse
sporturi, pentru piata din Lituania si Letonia si are o experienta de peste 10 ani.

Descriere

Clientii acestei companii sunt cluburi profesioniste de sport, scoli, licee sau municipalitati.
Compania este focusata pe echipamente de cea mai buna calitate. In prezent colaboreaza cu
Sport System, care produce echipamente de inalta calitate precum si cu Stramatel - o
companie care furnizeaza tabele de afisaj. Toate produsele companiei indeplinesc standardele
internationale de calitate si sunt certificate si omologate de catre federatiile internationale de
sport. Pentru a satisface in intregime nevoile clientilor sai, compania isi extinde anual gama de
produse si este intr-o continua cautare de producatori de echipamente sportive care produc:
− echipamente profesionale pentru cluburile sportive;
− echipament de exterior pentru fitness;
− peluze telescopice;
Toate aceste echipamente trebuie sa indeplineasca normele CE. Compania doreste sa incheie
cu diversi producatori un contract de distributie sau un contract de agentie comerciala.

Tipul si rolul
partenerului
solicitat

Valabilitate

een.ec.europa.eu

Potentialul partener ar trebui sa aiba o baza de productie moderna, experienta indelungata in
acest domeniu, iar produsele acestuia ar trebui sa indeplineasca toate normele CE.
Rolul partenerului: sa livreze echipament sportiv pentru piata din Lituania.
Compania din Lituania va semna cu producatorii alesi un contract de distributie de produse
sau un contract de agentie comerciala
5/20/2017 12:00:00 AM
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2. Furnizor de mobilier de birou cauta producatori din Europa de Est pentru picioare pentru birouri,
chiuvete de bucatarie sau baie, scaune tapitate
Referinta

BRFR20160331001
Ca fost angajat al unei mari companii franceze producatoare de mobilier, actionarul acestei
companii si-a creat o retea larga de potentiali cumparatori din Franta. Mai mult, acesta a
observat o colaborare stricta doar cu producatori din Europa Occidentala. Acestea sunt
motivele pentru care compania franceza a fost infiintata si are scopul de a media afaceri intre
cumparatorii din Franta si producatorii din Europa de Est. Clientii francezi au trimis deja catre
acesta conditiile de achizitie (desene, cantitati lunare de livrat) pentru cateva produse, de aceea
compania cauta trei tipuri diferite de producatori (doar producatori) capabili sa realizeze:
1) Picioare de mese de birou din metal, la un pret competitiv;

Descriere

2) Scaune tapitate (fotolii, scaune de masa) la un pret competitiv. Materia prima trebuie
sa fie din lemn solid, placaj, metal, PAL sau MDF si sa fie acoperite cu orice tip de
tapiterie (imitatie de piele, piele sau stofa).
3) Mobilier pentru baie si bucatarie. Materialul poate fi ceramic, granit, rasini sintetice,
sticla sau alt fel.
Se cauta parteneri din Polonia, Romania, Ungaria, Slovacia, Cehia sau Slovenia.
Compania franceza ar putea solicita livrari en gross sau personalizate. Partenerii selectati
trebuie sa respecte conditiile propuse si sa fie de acord sa incheie contracte de distributie sau
subcontractare cu producatori francezi.
Intermediarul francez va oferi sprijin in negocierea si semnarea unui contract de colaborare si
va urmari ducerea la indeplinire a acestuia. Intermediarul francez vizeaza crearea unei baze de
clienti astfel incat sa poata actiona ca un agent de vanzari.

Partenerul cautat - pentru furnizarea de picioare din metal pentru birouri - trebuie sa fie familiar
cu un echipament CNC, iar ceilalti trebuie sa aiba experienta in domeniul afacerilor cu mobila
Tipul si rolul si sa poata respecta termenele de livrare si calitatile solicitate, iar preturile sa fie competitive.
partenerului
Intermediarul francez are oportunitati mari de vanzare si de aceea cauta parteneri capabili sa
cautat.
produca bunurile solicitate in conformitate cu conditiile agreate.

Valabilitate
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3. Companie din Lituania cauta blocuri de ventilatie cu goluri
Referinta

BRLT20160407009
Compania din Lituania este lider de piata in Tarile Baltice, in domeniul productiei de seminee din
otel, care corespund celor mai inalte standarde europene. Compania ofera o gama variata de cosuri
de fum, cu pereti dubli, precum si sisteme de seminee industriale.

Descriere

Pentru a-si largi portofoliul de furnizori, compania din Lituania cauta noi parteneri care pot produce
blocuri de ventilatie cu goluri. Acestea vor fi utilizate pentru construirea de canale de ventilatie
gravitationale, care vor avea scopul de a furniza in interior aer proaspat si de a elimina catre exterior
gazele degajate. Blocurile de ventilatie cu goluri trebuie sa fie din argila expandata, care asigura o
izolare fonica excelenta, precum si o rezistenta crescuta la temperaturi ridicate.

Specificatii
tehnice

Se solicita certificate de conformitate pentru elemente din ceramica conform EN12446.

Valabilitate

8/5/2017 12:00:00 AM

4. Companie din Serbia cauta producatori sau angrosisti de fructe congelate, organice sau neorganice
Referinta

BRRS20160413001
Compania din Serbia este specializata in productia de fructe uscate si fructe zaharisite, precum si
in productia de umplutura termostabila din fructe si ciocolata destinata atat consumului direct,
cat si ca materie prima in produsele de cofetarie si patiserie. Compania livreaza doar pentru piata
din Serbia.

Descriere

Compania solicita fructe congelate individual (organice sau neorganice) ca visine, caise, mere,
prune, fructe de padure, de o calitate corespunzatoare, care sunt produse si depozitate in
conformitate cu bunele practici de fabricatie.
Compania este interesata de noi parteneri si semnarea de noi contracte de livrare, intrucat nu a
identificat pe piata din Serbia nici un partener capabil sa ii livreze produsele solicitate, in conditiile
de calitate si continuitate cerute.
Compania va transmite partenerului o lista cu produsele si conditiile de calitate solicitate.

Specificatii
tehnice

Partenerul trebuie sa fie capabil sa livreze produse organice sau neorganice congelate individual
in cantitatile solicitate si de o calitate conforma.
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Certificarea pentru fructe organice trebuie sa respecte normele CE. Cantitatile vor fi prevazute in
contractul de livrare.
Valabilitate

5/16/2017 12:00:00 AM

5. Companie din Turcia, producatoare de usi de interior si exterior cauta furnizori de materie
prima
Referinta

BRTR20151218003
Compania turca este situata in zona Kayseri si este specializata in productia de usi de interior si
exterior. Cauta companii care produc semifabricate din lemn destinate productiei de usi.
Compania are experienta indelungata in productia de usi (1992). Ofera module diferite care permit
crearea mai multor compozitii functionale. Pentru a asigura o calitate corespunzatoare, se folosesc
doar materii prime de calitate superioara. Fețele sunt realizate din placi aglomerate acoperite cu
policlorura de vinil. Toate produsele au certificate de conformitate.
Compania turca doreste sa gaseasca producatori seriosi care sa ii furnizeze materii prime pentru
utilizarea in procesul de productie. Termenii de livrare si transport vor fi negociati dupa primul
contact.

Descriere

Furnizori de produse de inalta calitate, compania turca si-a construit o puternica reputatie pentru
livrarea de usi ignifuge si antifonice. De asemenea, compania a dezvoltat un sistem de instalare
rapida a usilor si pervazurilor.
Detinand propriul atelier de design si spatii de productie adecvate, compania doreste sa
colaboreze atat cu parteneri care indeplinesc standardele de calitate turce, dar si cu cei care sunt
capabili sa obtina acreditarile ulterioare.
In prezent, compania turca furnizeaza usi pentru scoli, hoteluri, cladiri ale administratiei publice,
universitati si campusuri universitare. Toate aceste tipuri de cladiri contin, in general, multe usi si
de aceea compania turca isi doreste parteneri care sa aiba capacitate de productie si financiara,
suficienta pentru acoperirea comenzilor mari.

Specificatii
tehnice

Partenerii potentiali trebuie sa aiba experienta tehnica in producerea semifabricatelor pentru usi
de minim 5 ani
Compania cauta, in special, componente de fixare, precum si accesorii pentru usi.

Valabilitate

3/28/2017 12:00:00 AM
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6. Companie franceza cauta furnizori pentru lemne de foc
Referinta

BRFR20160415001
Compania situata in Alpii Francezi a fost infiintata in 1982 si are o clientela stabila in regiune. Ofera
clientilor sai produse din lemn si doresc sa isi extinda gama de produse cu brichete din lemn de
fag.

Descriere

Lemnul trebuie sa fie uscat (max. 20 % umiditate) si trebuie sa fie ambalat in lazi de un metru cub.
Furnizorul trebuie sa organizeze transportul in camioane de aproximativ 65 metri cubi.
Compania poate cumpara cel putin 65 metri cubi anual, in baza unui contract de distributie
incheiat cu un partener european.

Specificatii
tehnice

Valabilitate

- termene stricte de livrare si control strict al calitatii;
- preturi competitive
5/19/2017 12:00:00 AM

7. Companie din Spania ofera distributie pentru produse nutritionale, pentru pietele din Spania si
Portugalia
Referinta

BRES20150618001
Compania din Spania comercializeaza suplimente nutritionale utilizate in diete, sport sau
intretinere zilnica. Alte produse oferite sunt: ceaiuri de plante, produse cosmetice naturale,
produse naturale ca miere de albine, cafea, etc.
Acestea pot fi furnizate in tablete, capsule gelatinoase, siropuri, pulberi, etc. Inafara produselor
mentionate mai sus, si alte produse, din aceeasi gama, pot fi luate in considerare petru o posibila
distributie.

Descriere
Compania are o experienta indelungata pe piata din Spania (din 1991) in principalele canale de
distributie: farmacii, supermarketuri ca: El Corte Inglés, Carrefour, Auchan, etc. De asemenea,
compania este specializata si pe partea de retail.
Inafara acestor produse nutritionale, compania distribuie si alte tipuri de produse si ofera si
consultanta de specialitate partenerilor sai: receptie, depozitare, livrare catre punctele finale de
distributie, gestionarea comenzilor, facturare, etc.
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Pe de alta parte, ei au inceput inca din 1996 sa distribuie produse ale unor companii italiene, ceea
ce i-a determinat sa caute si alte posibilitati de cooperare cu companii din alte tari.

Specificatii
tehnice

Partenerul potential trebuie sa aiba produse care pot fi vandute in supermarketuri, comertul cu
amanuntul sau sectorul de sanatate. Cel mai important e ca produsele livrate sa fie 100% naturale
si de o calitate conforma.

Valabilitate

7/19/2017 12:00:00 AM

8. Producator maghiar, vanzator de plante aromatice extrase din ulei, suplimente alimentare si
fructe congelate/uscate cauta producatori europeni de ulei din seminte presat la rece
Referinta

BRHU20150714001
Companie maghiara cu o gama variata de produse de inalta calitate, suplimente alimentare, fructe
uscate - congelate plante aromatice, care lucreaza cu instalatii semiautomate sau manuale, cauta
producatori europeni de ulei din seminte presat la rece. Uleiul reprezinta materia prima pentru
productia sa.

Descriere

Toate produsele sale pot fi gasite in Ungaria in magazinele bio, magazine cu produse din plante,
farmacii, dar si in magazinele proprii.
Compania maghiara cauta producatori de ulei din seminte presat la rece, care furnizeaza un ulei
de o calitate exceptionala si pot satisface cele mai exigente standarde.

Specificatii
tehnice

Producatori de ulei din seminte presat la rece care sunt acreditati HACCP si certificati de Institutul
National pentru Alimentatie si Nutritie Stiintifica.

Valabilitate

10/25/2016 12:00:00 AM
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9. Companie din Sud Vestul Poloniei cauta furnizori de produse vegane - alimente, cosmetice,
produse, hrana pentru animale
Referinta

BRPL20160706002
Din 2015 compania poloneza a deschis cel mai mare magazin cu produse vegane din Polonia. De
asemenea, sunt foarte activi si pe internet. Site-ul lor contine peste 2000 de produse vegane,
produse din plante, organice si fara carne incluzand alimente, bauturi, cosmetice, detergenti,
suplimente alimentare, hrana pentru animale, etc. Portofoliul de produse al companiei cunoaste o
crestere constanta.

Descriere

Pana acum compania a fost orientata catre importul si distributia de produse vegane, bazate pe
plante, de la producatori si distribuitori europeni. In prezent au inceput sa colaboreze si cu
restaurantele, barurile si magazinele de produse organice sau vegane mai mici.
Compania poloneza este tanara si in crestere. Scopul acesteia este sa creeze brandul propriu de
produse vegane, dar si sa isi imbunatateasca portofoliul de produse si pozitia de angrosisti.
Cauta noi furnizori de produse vegane pentru a incepe o cooperare prin semnarea unui acord de
distributie. De asemenea, cauta producatori de produse vegane care ar putea sa le furnizeze
produse cu brand propriu, in cadrul unui contract de furnizare.

Specificatii
tehnice

Valabilitate

Compania este interesata in distributia de orice fel de produse vegane si cauta un furnizor de
produse pe baza de plante: alimente, bauturi, cosmetice, detergenti, suplimente alimentare,
mancare pentru animale. Produsele trebuie sa fie 100% vegane.
Compania este interesata si de o cooperare cu un furnizor de produse vegane care ar putea
produce sub brandul propriu al companiei poloneze, diverse produse ca, de exemplu, produse de
soia, tofu, tempeh si altele.
7/7/2017 12:00:00 AM
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10. Distribuitor chinez cauta alimente, bauturi si alte produse pentru a fi distribuite in China
Referinta

BRCN20160706001
Compania este un furnizor de servicii de conformitate si reglementare in China si ajuta distribuitorii
si firmele de comert on line sa stabileasca conexiuni cu companii din UE, care furnizeaza produse
de calitate si pot fi vandute in China.
Are o prezenta globala prin birouri in China, Irlanda si SUA si o echipa pregatita de peste 150
angajati, care cuprinde fosti oficiali guvernamentali, experti in legislatie, toxicologi, evaluatori ai
riscului de mediu, ingineri chimisti, experti IT, etc. Compania chineza cauta produse din
urmatoarele domenii:
• Alimente si bauturi - in special lapte praf pentru copii, dar si pentru adulti, vin rosu, snacksuri, apa minerala;

Descriere

• Suplimente nutritionale si produse pentru diete;
• Produse cosmetice si de ingrijire a corpului bazate pe ingrediente naturale, pentru copii
si mame;
• Produse de uz casnic - detergenti pentru ingrijire auto, produse de intretinere pentru
piele naturala, etc.
Ofera un acord de distributie pentru o perioada indelungata cu parteneri de incredere in
domeniile mentionate mai sus.
Specificatii
tehnice

Producatori si exportatori de bunuri de consum

Valabilitate

7/8/2017 12:00:00 AM
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11. Companie canadiana ofera servicii de distributie producatorilor interesati sa acceseze piata din
America de Nord
Referinta

BRCA20160519001
Companie canadiana furnizeaza servicii de intermediere, vanzare si marketing catre producatori
europeni interesati fie de intrarea, fie de cresterea vanzarilor pe piata Americii de Nord. Compania
ofera expertiza pentru mai multe produse industriale: cereale, bunuri de larg consum, mobilier de
birou, celuloza si hartie si produse petroliere.

Descriere
Sunt interesati de colaborari cu producatori europeni in vederea distribuirii de produse sau ca
agentie comerciala. Partenerii cautati sunt companii producatoare sau case de comert
internationale, care ar putea beneficia de cresterea vanzarilor si de o vizibilitate mai buna a
produselor lor.
Specificatii
tehnice

Producatori de cereale, bunuri de larg consum, mobilier de birou, celuloza si hartie si produse
petroliere diverse.

Valabilitate

5/30/2017 12:00:00 AM

12. Designer suedez de moda cauta producatori pentru colectia lui de haine pentru copii
Referinta

Descriere

BRSE20160519001
Designer suedez de moda cauta producatori pentru colectia lui de haine pentru copii in tarile
Europei de Est. Partenerul va produce colectia de haine in conformitate cu solicitarile/designul si
comenzile date in baza unui contract comercial. Materialele care vor fi utilizate sunt tricot de
bumbac organic, jerseu si, in unele cazuri in. Materialul pentru haine va fi furnizat de catre clientul
suedez, dar partenerul trebuie sa aiba si posibilitatea sa isi achizitioneze individual materie prima.
Colectia este pentru copii nou nascuti si pana la varsta de 5 ani si va fi formata din tricouri,
pantaloni, body-uri, rochite, fuste, colanti, caciulite si paturi pentru bebelusi.
Colectia are un design classic si este confortabila la purtat, iar hainutele sunt realizate din material
de o calitate deosebita. O colectie consta in aproximativ 15-20 de bucati.

Specificatii
tehnice

Partenerul trebuie sa aiba experienta in utilizarea de materiale diverse: tricot de bumbac, jerseu,
care sunt cele mai folosite in hainele pentru copii. Calitatea este foarte importanta, iar informatiile
despre furnizorii partenerului trebuie sa fie disponibile pentru clientul suedez.
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Orice client certificat GOTS (Global Organig Textile Standard) va fi preferat ca furnizor de partenerul
suedez.
Compania suedeza prefera un partener mai mic care poate asigura o calitate superioara. Partenerul
capabil sa lucreze cu imprimeuri va fi preferat.
Valabilitate

6/29/2017 12:00:00 AM

13. Furnizor francez de mobilier de birou cauta producator de blaturi pentru mese si tejghele, in
Europa de Est.
Referinta

BRFR20160128002
Compania franceza are o mare experienta in furnizarea de mobilier pentru birouri si pentru
magazine. Avand o activitate indelungata, detine o retea mare de clienti pe care ii aprovizioneaza
cu mobilier produs in Europa de Est.

Descriere

In prezent, compania cauta producatori capabili sa furnizeze blaturi de mese la un pret competitiv
din Polonia, Romania, Ungaria, Slovacia, Cehia si Slovenia. Blaturile trebuie sa aiba diverse grosimi
si forme, in functie de destinatie (bucatarii, bai, birouri sau ateliere de productie). Produsul poate fi
din lemn masiv, metal, cu suprafata din melamina sau alte materiale potrivite. Ei cauta mai multi
furnizori care pot produce blaturi de diverse dimensiuni si calitati, astfel incat sa acopere solicitari
cat mai variate ale clientilor francezi.
Compania franceza cauta parteneri capabili sa respecte strict conditiile contractuale si care accepta
colaborari pentru o perioada indelungata, cu cumparatorii francezi. Compania franceza ii va sprijini
atat pe cumparatori, cat si pe furnizori sa semneze contracte comerciale si va urmari stricta derulare
a acestuia. In viitor, compania franceza ar dori sa gaseasca partenerilor si alte contracte de livrare
si, in acest fel, sa actioneze ca un agent al acestora in Franta.

Specificatii
tehnice

Orice material propus de partener pentru blaturi de lucru si de mese poate fi luat in considerare.

Valabilitate

2/18/2017 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
din Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț, tel: 0233 218.071, fax: 0233 218.072, e-mail:
een@adrnordest.ro

een.ec.europa.eu

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.

