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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. Producator german de utilaje de recoltat pentru agricultura cauta furnizori de produse din plastic 

utilizate pentru asamblarea cabinele utilajelor  

Ref: BRDE20161215001  

Descriere 

Compania germana, cu sediul in North Rhine- Westphalia este o afacere mare, de familie. 
De peste 100 de ani, compania produce si asambleaza echipamente agricole, in special in 
domeniul recoltarii. In prezent este unul dintre cei mai mari producatori mondiali din 
domeniu si unul din cei mai mari performeri din domeniul ingineriei agricole a tractoarelor 
si preselor de balotat.     
 
Compania cauta mai multi potentiali furnizori, cu calificare inalta in scopul de a-si extinde 
actuala retea de furnizori. 
In domeniul furnizorilor de “cabine” pentru utilaje sunt solicitate urmatoarele:  

- Producatori de cabine/orice componenta legata de cabina soferului pentru masini 
agricole, de exemplu: Cabine fragmentate; cabine care includ geamuri din sticla; 
interioare de cabine; condensatoare pentru aer conditionat;componente 
electronice pentru aer conditionat; suspensie cu aer pentru scaunul soferului; 
suspensii cu gaz; oglinzi. 

In domeniul furnizorilor de “Plastice/cauciuc” sunt solicitate urmatoarele: 
- Parti din plastic referitoare la asamblarea cabinei; parti din plastic pentru 

interioarele cabinelor; componente din plastic injectat; plastice turnate prin 
tehnologii de turnare rotative; materiale compozite din plastic, cu efect de izolare; 
componente din cauciuc; producatori de covorase (plastic).        

Potentialii parteneri trebuie sa aiba experienta in domeniul furnizarii catre industria de 
automobile sau industria de utilaje agricole.  

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Furnizorii cautati trebuie sa aiba experienta in productia destinata industriei automobilelor 
sau pentru industria producatoare de utilaje agricole. 
Solicitarile minime sunt: 

- Marimea potentialului partener: min 50 salariati 
- Certificare ISO 9001:2008 
- Export min 30 % din productie; 
- Cifra de afaceri anuala: min 1 mil EUR   

 Logistica va fi furnizata de clientul german. Partenerul cautat ar trebui sa fie capabil sa 
asigure depozitarea pentru o anumita capacitate. In cele mai multe cazuri comenzile vor fi 
mici, ca urmare nu vor fi probleme mari de depozitare.    
Compania germana doreste un parteneriat doar pe termen lung. Auditul va fi efectuat 
inainte de semnarea contractului de parteneriat, precum si pe toata perioada parteneriatului 
in scopul asigurarii unei calitati foarte bune.   

Valabilitate 
anunt   

12/29/2017 12:00:00 AM 

2. Companie de retail din Germania cauta producatori de garduri modulare, din beton in Polonia, Cehia, 

Slovacia si Romania   

Ref: BRDE20161227001  

Descriere  
Compania din Germania este un retailer cu experienta pentru diferite produse din industria 
constructiilor si a accesoriilor de gradina, functionand pe aceasta piata de peste 12 ani.   
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Obiectul lor de activitate presupune comertul cu acest tip de produse, achizitionand din tari 
din intreaga UE si distribuindu-le in cea mai mare parte din tarile UE. Pentru a-si largi gama 
de produse, retailerul german cauta producatori de garduri modulare, prefabricate, din 
beton. Ca urmare compania cauta producatori de astfel de produse, avand o calitate 
superioara, in tari ca Cehia, Slovacia, Polonia si Romania. Produsele trebuie sa 
indeplineasca toate standardele de calitate germane.  
Sunt interesati intr-o cooperare pe o perioada indelungata.   

Tipul si Rolul 
partenerului 
cautat  

Tipul de colaborator cautat il reprezinta producatorii de garduri modulare prefabricate din 
beton, din tari precum Cehia, Slovacia, Polonia si Romania.  
Alte solicitari: experienta in producerea de garduri modulare, prefabricate din beton sau a 
altor componente din beton; Produsele trebuie sa indeplineasca toate standardele 
germane. Producatorul trebuie sa aiba capacitatea si abilitatea de a livra comanda in timpul 
cel mai scurt.     

  

Valabilitate 
anunt   

12/28/2017 12:00:00 AM 

3. Companie franceza specializata in cadouri promotionale pentru diferite branduri, cauta producatori de 

genti si produse din piele , cu sediul in Portugalia, Romania, Bulgaria sau Polonia   

Ref: BRFR20161122001  

Descriere  

Compania are sediul in partea de nord a Frantei. Este specializata in designul si producerea 
de cadouri promotionale personalizate pentru diferite branduri, companii postale, furnizori 
de internet si retaileri.   
Principala lor activitate este designul produselor personalizate, adaptate brandului 
clientilor. Avand in vedere faptul ca designul e unic, fiecare comanda va fi unica. Productia 
este externalizata in fabrici specializate si auditate.    
  
Compania franceza asigura urmatorii pasi: designul, propunerea pentru tipul de material si 
culorile aferente, modelele, aprovizionarea, productia, inspectia de calitate si respectarea 
normelor CE, logistica.   
Gama de produse a companiei include: produse textile pentru casa, haine si accesorii 
textile, genti, portofele, pungi, accesorii, bijuterii si ceasuri, ustensile de bucatarie, 
decoratiuni pentru casa, plusuri, jucarii, umbrele.   
Compania cauta noi colaboratori in scopul de a-si extinde si diversifica gama de posibile 
produse, fabrici specializate in diferite tipuri de genti si articole de marochinarie din 
bumbac, piele sau alte tesaturi din fibre naturale.  
Potentialii parteneri trebuie sa aiba sediul in Portugalia, Romania, Bulgaria sau Polonia.    

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Compania franceza cauta fabrici specializate in productia de genti si produse de 
marochinarie din bumbac, piele si fibre naturale. Dupa stabilirea designului produselor, vor 
fi solicitate oferte de pret si mostre ale produsului solicitat.   
 
Mostrele si ofertele de pret vor fi aratate clientului final. Daca acesta va fi de acord produsul 
va fi lansat in fabricatie, in baza specificatiilor tehnice transmise de compania franceza. 
Productia trebuie sa fie in conformitate cu standardele sociale internationale, normele CE 
si standardele REACH.  
Fiecare serie va fi controlata de inspectorii firmei franceze, inainte de livrare. Activitatea de 
logistica este in sarcina firmei franceze.  
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Sunt cautate fabrici de productie (nu agenti) care pot oferi un nivel de pret competitiv. 
Partenerul potential trebuie sa respecte 100 % termenele de livrare si specificatiile tehnice 
ale produsului.    
Potentialul partener trebuie sa aiba experienta si suficiente cunostinte in producerea 
diferitelor tipuri de genti si produse de marochinarie. Trebuie sa aiba o capacitate mare de 
productie, care sa le permita flexibilitate si trebuie sa aiba acces la o gama larga de materii 
prime. Costurile de productie trebuie sa fie foarte competitive permitand companiei 
franceze sa aiba o alternativa la actualii furnizori.   

Valabilitate 
anunt  

12/28/2017 12:00:00 AM 

4. Companie germana de cloud cauta dezvoltatori de aplicatii in vederea unei colaborari pentru construirea 

de aplicatii mobile (Apps) pe Android si iOS pe baza schitelor existente  

Ref: BRDE20161208001  

Descriere  

Compania germana, cu sediul la Frankfurt este activa in domeniul CLOUD COMPUTING si 
Software-as-a-Service (SaaS). Compania a fost infiintata in 2016 avand angajati cu 
cunostinte avansate in domeniul CLOUD, cu mai mult de 500 migrari in cloud, peste tot in 
lume, in ultimii 6 ani. In afara solutiilor de cloud, compania ofera si consultanta IT pentru 
IMM-uri si companii mari in domeniul Cloud Computing.     
Deja compania detine experienta in cooperare internationala, cu parteneri (companii care 
vand soft) din SUA si Danemarca. Pietele targetate sunt Germania, Austria si Elvetia.  
Este cautat un partener pentru programarea unei noi aplicatii mobile. Clientul final va utiliza 
aplicatia de mobil pentru a livra documente catre angajatii sai, suplimentar fata de 
comunicarea prin intranet.  
 
Aplicatia dezvoltata va permite angajatilor companiilor sa aiba acces la mesajele de 
intranet prin reducerea riscurilor de securitate la minim.  
Aditional, o componenta de navigatie interna poate fi integrata in aplicatie. Combinata cu 
functionalitatea iBeacon, aplicatia permite o navigare facila in cadrul facilitatilor 
corporative mai mari.      
Ca urmare aplicatia poate fi utilizata pentru evenimente de marketing sau pentru 
gestionarea masurilor de dezvoltare a resurselor umane prin intermediul dispozitivului 
mobil al angajatului. Intrucat aplicatia va fi oferita in modul-wise, clientii pot decide care 
dintre servicii vor putea fi utilizate in interiorul companiei. 
Compania germana doreste sa incheie un contract de service cu o companie din Europa de 
Sud sau de Est, avand o structura de preturi competitiva.    
Partenerul potential trebuie sa fie capabil sa ofere intreg procesul de programare, la pachet. 

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Potentialul partener poate fi o companie de dezvoltare soft, mica sau medie sau o 
universitate. 
 
Partenerul trebuie sa aiba experienta in dezvoltarea aplicatiilor mobile pentru Android si 
iOS. 
Domeniul de aplicare al ofertei ar trebui sa acopere intregul proiect, dar trebuie sa fie 
impartit si pe diferite module.  

Valabilitate 
anunt  

12/28/2017 12:00:00 AM 
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5. Companie belgiana, cauta un producator pentru a fabrica un scaun inovativ, pentru copii   

Ref: BRBE20161125001  

Descriere 

Aceasta propunere de afaceri este initiata de o mica companie belgiana care tocmai a 
achizitionat drepturile de proiectare a unui nou tip de scaun inovativ, pentru copii. 
Produsul poate fi utilizat la o masa normala de bucatarie, dar si la o “insula” inalta de 
bucatarie.  
 
In scopul reducerii costurilor de productie, compania cauta sa produca scaunul pentru copii 
in afara Belgiei. Ca urmare, sunt cautate urmatoarele tipuri de companii: 

- Producatori care pot fabrica scaunul utilizand tehnica de turnare rotativa prin 
umplerea unei matrite cu granule PE; 

- Producatori care pot fabrica sezutul din MDF si picioarele din lemn de stejar sau 
fag;  

- Producatori de parti din metal (placute de protectie din metal pentru a sustine 
sezutul din MDF si tevi de metal pentru a consolida siguranta scaunului); 

- Companii care pot sa picteze scaunul si suportul de picioare in diferite culori RAL 
(un sistem de combinare a culorilor utilizat in Europa si inventat de catre 
producatorul german RAL); 

Compania belgiana va semna un contract de productie cu toti partenerii selectati.         

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

In curand, informatii suplimentare vor fi disponibile, iar modelele 3D vor fi gata pentru 
productie.  
Un partener de incredere ar trebui sa livreze prototipuri inainte ca partenerul belgian sa 
decida lansarea de comenzi mai mari.  
Comenzile orientative ar fi: 

- Sezuturi 60 buc 
- Suportul pentru picioare 250 buc 
- Picioare 500-1000 buc 
- Placute metalice 250-500 buc 
- Tevi metalice 500-1000 buc  

 

Valabilitate 
anunt 

12/16/2017 12:00:00 AM 

 

6.  Companie daneza cauta producatori/furnizori de nuci si seminte organice   

Ref: BRDK20160901001  

Descriere  

Compania de import si retail daneza a fost infiintata in 2014 si este specializata in alimente 
organice, livrand direct catre consumatorii danezi. Compania este concentratat pe calitate 
inalta si preturi competitive, avand ca scop protejarea mediului si sanatatea populatiei.  
Compania si-a creat o baza mare de clienti, vanzand ulei de masline de inalta calitate si 
cauta sa-si extinda gama de produse cu diverse tipuri de nuci si seminte organice: migdale, 
alune, nuci, caju, arahide, seminte de pin, fistic, seminte de quinoa, seminte de chia si 
masline verzi de masa, organice. Compania nu este interesata de produse care nu sunt 
organice sau naturale si nu exista documente de atestare corecte.     
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Compania daneza ofera un contract de distributie pentru piata din Danemarca. Intrucat 
compania daneza s-a focusat pe livrarea directa catre consumatorul final, produsele trebuie 
ambalate in pungi de 1 kg cu eticheta personalizata. Daca produsele vor fi vandute sub 
brandul producatorului atunci compania daneza va solicita un contract de exclusivitate 
pentru Danemarca, intrucat nu se doresc investitii in promovarea unui brand al 
producatorului.     

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

 
Partenerii trebuie sa fie furnizori de incredere de nuci, seminte si masline organice.  Ar fi de 
preferat ca partenerii sa aiba experienta in colaborari internationale si sa poate livra 
produsele ambalate la pungi de 1 Kg (de preferinta vidate)   

Valabilitate 
anunt  

9/19/2017 12:00:00 AM 

 

7. Engrosist de produse alimentare si bauturi din Spania cauta furnizori de produse organice.  

Ref: BRES20161123001  

Descriere 

Companie spaniola din Catalania specializata in cercetari de piata si activitati promotionale 
(atat pentru produse, cat si pentru servicii), engrosist de produse lactate, produse 
alimentare si bauturi, cauta sa isi largeasca portofoliul de produse. Firma este interesata sa 
stabileasca relatii de distributie sau contracte comerciale cu producatori si furnizori de 
produse ecologice, organice sau bio.  
 
Compania promoveaza produsele pe piata spaniola, dezvolta activitati engross pentru 
diferite produse si activeaza ca reprezentant la nivel national.   
Produsele de care compania este interesata sunt produsele alimentare si bauturile 
bio(naturale), organice sau ecologice, smantana bio, unt bio, cereale organice, snacks-uri 
bio sau ciocolata bio, etc.   
 
Clientii companiei sunt retaileri de produse alimentare, producatori de produse alimentare, 
engrosisti, distribuitori de produse alimentare, companii de panificatie, supermarketuri, 
bacanii, distribuitori horeca, etc. 
Compania ofera servicii de intermediere in comert (agent comercial sau distribuitor) 
producatorilor europeni dornici sa intre pe piata spaniola. Compania ofera urmatoarele 
servicii: promovare, prospectare si parteneriat comercial.     

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Compania ofera reprezentanta si distributie producatorilor de produse 
ecologice/bio/organice si bauturi interesati sa acceada pe piata spaniola. 
Functie de companii sau de produse, compania spaniola este deschisa atat pentru contracte 
comerciale cat si pentru contracte de distributie.  
 

Valabilitate 
anunt   

12/21/2017 12:00:00 AM 
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8. Producator ungur de suplimente alimentare cauta furnizori europeni de ulei presat la rece  

Ref: BRHU20150714001  

Descriere  

Companie ungara care produce o gama larga de suplimente alimentare, de inalta calitate 
precum si fructe congelate-uscate, extracte de plante si care lucreaza cu instalatii manuale 
sau semiautomate, cauta producatori de ulei extras prin presare la rece din Europa. 
Uleiul reprezinta materia prima pentru produsele sale.  
 
Toate produsele lor pot fi gasite in magazinele bio si de plante, farmacii si magazinele 
proprii de pe intreg teritoriul Ungariei. 
Compania ungara cauta producatori de uleiuri presate la rece din seminte de chimion 
negru, armurariu, mac, caise, seminte de dovleac, fara coaja si seminte de urzica, avand o 
calitate superioara. Ei doresc sa primeasca produsele livrate in bidoane de plastic de 10, 20, 
50 sau 100 l si sa il livreze ambalat in sticlute mici de sticla.   
 

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Potentialul producator de ulei extras din seminte presate la rece trebuie sa aiba certificate 
de calitate, certificate HACCP, si certificare de la Institutul National de Stiinte pentru 
Alimentatie si Nutritie. In plus produsele trebuie sa fie insotite de instructiuni privind 
siguranta alimetara.   

Valabilitate 
anunt  

10/26/2017 12:00:00 AM 

 

9.  Sunt solicitate piese de plastic, componente ale unei console pentru jocuri electronice  

Ref: BRPL20161215001 

Descriere  

O companie din partea de nord-vest a Poloniei, activa in activitatea de divertisment si 
industrie IT, cu o experienta de 3 ani, s-a specializat in console de jocuri electronice. 
Compania a creat o consola de joc educationala, care simuleaza functionarea unui oras, iar 
prin aceasta doreste sa educe copii privind principiile de baza pentru programare. Jocul 
consta in mai multe piese cum ar fi vehicule, semafoare, bariere, etc. Dupa ce au fost 
montate pe o tabla de joc, copiii controleaza comportamentul (lipsa semafoare, bariere 
ridicate sau lasate) utilizand un soft dezvoltat de companie.    
  
Dupa efectuarea mai multor teste (cu rezultate pozitive) jocul este pregatit sa intre in 
productia de masa. Dupa ce compania a obtinut finantarile necesare, a primit si primele 
comenzi pentru produsul sau. De aceea compania cauta, in acest moment, un producator 
pentru piesele interactive. Acesta ar trebui sa le produca, utilizand un procedeu de turnare 
a plasticului prin injectie, astfel incat sa poata fi completat cu componentele electronice 
necesare.  
 
Modele ale acestor piese pot fi furnizate la cerere.  
Compania poloneza solicita o cooperare sub forma de contract de fabricare sau de 
furnizare. In ambele cazuri partenerul solicitat ar trebui sa produca piese pentru joc 
conform designului furnizat, in cantitatile comandate (min 1.000-10.000 bucati), astfel 
incat setul complet sa poata fi asamblat si livrat clientilor. Pana in prezent, compania a 
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produs singura piesele, dar datorita solicitarilor in crestere si in scopul reducerii costurilor, 
ar dori sa gaseasca un producator extern specializat in productia acestui tip de elemente 
din plastic.   

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Producatori din articole din plastic, care utilizeaza metoda de turnare prin injectie. 
 
Partenerul ar trebui sa produca piesele de plastic ale jocului, care ar putea fi completate cu 
elemente electronice in cantitati intre 1000 si 10.000 bucati, in conformitate cu planurile 
furnizate de catre compania poloneza.  

Valabilitate 
anunt   

12/28/2017 12:00:00 AM 

10. Companie de transporturi germana cauta potentiali perteneri in vederea subcontractarii de servicii in 

Europa  

Ref: BRDE20161222001 

Descriere  

Compania germana realizeaza transporturi rutiere, transporturi frigorifice, transporturi pe 
calea ferata si transporturi maritime in intreaga Europa. Compania a fost infiintata acum 30 
de ani si detine reprezentante in Rusia, Polonia, Belarus si Kazahstan. Detinand o flota de 
peste 300 camioane, compania isi deserveste clientii din Germania si din intreaga Europa. 
Compania opereaza de la transporturi MEGA pana la camioane cu pereti plianti si se ocupa 
de transporturi in Europa, cu precadere in Europa de Est.   
  
Utilizand filialele locale, know how-ul si vorbitori nativi ai tarii respective, compania ofera 
clientilor servicii profesionale de inalta calitate. De asemenea sunt oferite si servicii vamale. 
Compania are si o experienta indelungata in transportul de containere, precum si oferirea 
de proiecte logistice, in conformitate cu cerintele specifice ale clientilor. Ca urmare 
compania germana este capabila sa ofere atat servicii de transport, cat si de logistica 
personalizate.    
 
In scopul de a atinge cresterea preconizata compania cauta subcontractori pentru Europa, 
interesati intr-o cooperare reciproc avantajoasa.  

Tipul si rolul 
partenerului 
cautat  

Se cauta companii de transport, care au capacitate de transport suplimentara in vederea 
unei colaborari in calitate de subcontractor; Companiile de transport trebuie sa fie capabile 
sa transporte bunuri in transport rutier, maritime sau feroviar, bazat pe standarde inalte de 
calitate.  
 
Partenerii trebuie sa aiba experienta in transport si sa aiba o buna reputatie.   

Valabilitate 
anunt  

12/23/2017 12:00:00 AM 
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nivel macroregional, consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) include 6  

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 
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