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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. Companie germana de tamplarie cauta partener pentru fabricare mobila in baza unui 
acord de fabricatie 

Ref: BRDE20170920002 

Descriere  

Compania din Bavaria inferioară a fost înființată în 2002 și și-a extins activitățile în 
domeniul amenajărilor interioare. Este specializată în mobilier tradițional din lemn,  
fabricat individual, în funcție de nevoile clienților. În timpul fazei de proiectare,  
compania utilizează planuri 3D pentru adaptarea mobilierului, cât mai perfect posibil,  
la mediul înconjurător.  
 
Materialul preferat este lemnul de pin (pinus cembra), având un lemn perfect matur, 
iar uleiurile esențiale au un efect pozitiv asupra climatului interior. Pe langa lemn de 
pin, firma foloseste stejar, fag, artar si rasinoase ca brad, zada si arin. 
 
Datorită faptului că societatea se dezvoltă în toate cele trei sectoare, se implică deja 
în activități transfrontaliere. Deoarece comenzile sunt în creștere în divizia de mobilă 
încorporată, compania caută un producător suplimentar, în cadrul unui acord de 
fabricație care să permită companiei să răspundă cererii sporite. Aria sa geografica  
pentru căutarea partenerului este Slovenia, deoarece pinul de piatră elvețiană crește 
în Carintia și poate fi ușor livrat din această parte a Austriei în Slovenia, ceea ce 
scurtează traseul de transport. Cu toate acestea, sunt vizate si alte țări. 
 

Specificații 
tehnice   

Volumul anual este estimat la 60.000 Euro / an. Partenerul ar trebui să poată ajunge 
până la 300 de ore lucrătoare în 20 de zile. Pentru a îndeplini cerințele, echipamentele 
ar trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 
- Prelucrare standard pentru lemn masiv 
- Favorabil: feliere și lipire pe 4 fețe 
- Masina de frezat CNC nu este obligatorie. 
 
Se preconizează că partenerul va obține lemnul solicitat de la furnizorul său. Se 
utilizează accesorii metalice de la mărci de calitate precum Würth, Häfele, Hettich sau  
Schachermayer.  
 
Partenerul ar trebui să îndeplinească următoarele cerințe: 
- Limba de corespondență: germană 
- Responsabilitate, garanție de înaltă calitate, livrare în timp 
- Experienta in productia de mobilier si amenajari interioare, formarea in sectoarele  
de prelucrare a lemnului 
- Experienta in planificarea si finalizarea proiectului, de la mobila unica la amenajarea 
interioara completa 
- Abilitatea de a îmbunătăți și simplifica produsul 
- Orientat catre client. 

Valabilitate  10/19/2018 12:00:00 AM 
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2. Compania olandeză de îmbrăcăminte pentru confecții caută producători de articole de 
îmbrăcăminte pentru producție de semi-fabricate 

Ref: BRNL20171017001 

Descriere  

Această companie olandeză operează în domeniul confecțiilor de îmbrăcăminte 
confecționate pentru branduri de modă europene de nivel mediu și superior, cu accent 
pe îmbrăcămintea exterioară. 
 
Specificitatea companiei constă în aprovizionarea țesăturilor și ghidarea brandurilor 
clientului prin fazele de dezvoltare și de fabricație, prin cooperare cu fabrici selectate 
in baza parteneriatelor pe termen lung. Până acum, au colaborat cu două fabrici din 
China și cu o fabrică din Letonia. 
 
Scopul este de a oferi clienților posibilitatea de a comanda cantități foarte mici (făcute 
la comanda, începând cu 10 buc. mergând la 500 buc.). 
 
Partenerii potențiali ar trebui să fie dispuși să rezerve o linie de producție pentru 
aceste producții semi-fabricate la comandă, pentru a răspunde în mod direct la fiecare 
nouă comandă. O selecție de țesături (în jur de 10 calități diferite în 5 culori) și auxiliare 
vor fi necesare a fi păstrate în stoc, monitorizate îndeaproape și reordonate, pentru a 
oferi clienților oportunități directe de comandă. Materialele sunt furnizate și 
comandate de compania olandeză, însă asistența unui partener în aprovizionare este 
binevenită. De asemenea, potențialii parteneri sunt specializați în îmbrăcăminte 
exterioară (pardesie / jachete / jachete parka / jachete cu căptușeală). 
 
Ei caută parteneri de afaceri în cadrul unui acord de fabricație în China sau Europa de 
Est. 
 

Specificații 
tehnice   

Produs finit: Îmbrăcăminte exterioară 
• Produs finit: croirea&coaserea și finisarea articolelor de îmbrăcăminte pentru 
îmbrăcăminte exterioară: halate, jachete căptușite, jachete parka etc. 
• Semi-fabricate la comandă: dispuși să rezerve o singură linie de producție completă 
pentru producție la comandă. Abilitatea de a gestiona comenzi de la 10 buc. la 500 
buc. 
• Materiale: stocarea și monitorizarea materialelor. Deoarece acest serviciu impune 
reactie rapidă, este esențial ca toate materialele necesare să fie bine monitorizate și 
întotdeauna în stoc. 
Un potențial partener trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 
  - Preferabil un producător direct. 
-  Experiență internațională dovedită sau un start-up cu o abordare inovatoare de 
serviciu și / sau produs. 
 

Valabilitate  10/17/2018 12:00:00 AM 
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3. Furnizor de servicii IT din Ucraina caută parteneri globali, furnizori de servicii IT globale 
sau alte companii ITC pentru a coopera în calitate de antreprenor profesionist în Ucraina    

Ref: BRUA20170807001 

Descriere  

Compania din Ucraina este un integrator specializat care solutioneaza diverse 
aspecte din domeniul IT legate de dezvoltare, implementare, modernizare și 
întreținere a rețelelor și sistemelor de informații și organizare ale întreprinderilor. 
Compania a format o echipă de specialiști cu înaltă calificare, care rezolva diverse 
sarcini, îndreptate spre crearea de soluții eficiente și inovatoare pentru nevoile 
întreprinderilor de diferite dimensiuni. 
Caută parteneri globali să coopereze ca si contractor și este interesata să isi extindă 
gama clienților. 
În prezent, compania deține poziția de expert în domeniul tehnologiei informației și 
are un spectru larg de competențe, confirmat de certificatele relevante și statutul de 
partener al furnizorilor, precum și de alti clienți care ii apreciază. 
Principiile de bază ale activității companiei: 
- concentrare asupra metodelor și abordărilor inovatoare în proiectarea sistemelor 
informatice; 
- utilizarea inovațiilor tehnologice care permit soluționarea mai flexibilă și economică 
a sarcinilor de afaceri ale clientului; 
- studierea atentă a particularităților filialelor și afacerilor clienților pentru crearea 
unor soluții IT eficiente; 
- abordarea sistematică în activitatea operațională cu clientul; 
- abordare integrată și concentrarea asupra rezultatelor. 
 
Ingineri calificați certificați conform programelor de calificare ale celor mai 
importanți furnizori de echipamente IT și soluții oferă un serviciu complet de 
dezvoltare, implementare și suport pentru soluțiile și sistemele IT corporative. 
Expertiza hi-tech in solutiile furnizorilor. 
Expertiza pe sectoare, experiență de succes în implementarea proiectelor pentru 
companiile din diferite segmente de piață: bănci și organizații financiare, companii de 
asigurări, întreprinderi industriale, companii farmaceutice, complexe agroindustriale, 
instituții publice etc. 
Laborator demo personal, care permite testarea celor mai moderne produse și 
realizarea proiectelor pilot pentru clienții care oferă șansa de a realiza cu succes soluții 
de piață diferite, adesea absolut noi. 
Statutul de partener confirmat de la furnizorii globali de echipamente și soluții. 
Investiții în cunoaștere. Compania continuă să investească în instruirea experților care 
îi permit să fie întotdeauna conștienți de tehnologiile inovatoare, să extindă expertiza 
și să creeze cele mai eficiente proiecte IT pentru soluționarea problemelor de afaceri 
ale propriilor clienți. 

Specificații 
tehnice  

Sistem Integrator, Retea, Retea de Securitate, WAN, LAN, Infrastructura de Retea 
DC, Sisteme de Colaborare. 

Valabilitate  9/14/2018 12:00:00 AM 
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4. Un producător sloven de mobilier din lemn masiv, mobilier de grădină și jucării din lemn 
caută parteneri străini pentru acordul de fabricare sau externalizare 

Ref: BOSI20170619003 

Descriere  

O companie slovena infiintata in 1992 este producatoare de mobilier din lemn masiv, 
mobilier de gradina, jucarii din lemn si alte articole din lemn din lemn masiv de stejar, 
fag si pin. Compania caută parteneri străini care doresc să externalizeze o parte din 
producția lor. Compania este interesată să încheie acorduri de fabricație sau 
subcontractare pentru a produce mobilier din lemn și alte produse din lemn conform 
cerințelor clienților. 
 
Compania produce, de asemenea, produse tradiționale unice din lemn, cum ar fi 
jucării din lemn, mobilier pentru copii, leagane și alte articole din lemn pentru copii. 
 
Misiunea companiei este de a realiza produse din lemn sănătoase și prietenoase cu 
oamenii. Majoritatea produselor sunt fabricate în mod particular pentru clienți 
cunoscuți. 

Specificații 
tehnice  

Compania oferă atât contracte de fabricație, cât și activități de subcontractare pentru 
parteneri străini, în domeniul producției de mobilier din lemn masiv, mobilier de 
grădină și jucării din lemn. În cazul contractelor de producție, compania caută 
companii care să execute comenzi, în funcție de nevoile individuale ale potențialului 
partener (producție de masă pentru IMM-uri sau companii mai mari). Pentru 
acordurile de subcontractare, compania este deschisă să acționeze ca subcontractant 
pentru alte companii care  produc mobilier din lemn masiv, mobilier de grădină și 
jucării din lemn. 

Valabilitate  7/21/2018 12:00:00 AM 

 
5. Producator rus de produse de prelucrare a lemnului si placaj cauta distribuitori si, de 

asemenea, parteneri pentru joint venture 

Ref: BORU20170627002 

Descriere  

Compania rusă din Sankt-Petersburg este implicată în pregătirea și prelucrarea 
lemnului, producția de cherestea si placaj. Compania a fost fondată în anul 2012 și are 
o experiență de 5 ani pe piață. Compania este una dintre cele mai mari întreprinderi 
de pe piața din Sankt-Petersburg. Facilitățile de producție ale companiei sunt situate 
în regiunea Arkhangelsk. 
 
Compania este specializata in furnizarea urmatoarelor servicii: furnizarea de busteni 
si cherestea, furnizarea de servicii pentru prelucrarea mecanica si termica a 
cherestelei, dezvoltare de tehnologii de prelucrare a lemnului si a produselor de 
prelucrare a lemnului, dezvoltare si introducere de rasini sintetice pentru productia de 
placaj si materiale pe baza de lemn. Compania produce cherestea de rasinoase din 
lemn, molid, pin, mesteacan. 
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Compania oferă servicii de inginerie în domeniul prelucrării lemnului - tehnologii, 
echipamente, utilizare deșeuri. Compania a dezvoltat și utilizează tehnologii în 
domeniul eliminării deșeurilor din industria prelucrării lemnului. 
 
Compania poate, de asemenea, să acționeze ca si consultant în domeniul producerii 
și furnizării produselor din lemn pe teritoriul Federației Ruse. 
Compania este interesată de identificarea de parteneri din sfera comerțului cu ridicata 
și cu amănuntul al lemnului și materialelor de construcție pentru a încheia un acord de 
servicii de distribuție pentru produse ale companiei ruse, pentru o distribuire 
ulterioară pe piețele externe. Compania este gata să organizeze servicii de transport 
și servicii personalizate. Partenerul potențial trebuie să organizeze vânzări ale 
produselor companiei pe piețele externe. Ca urmare a cooperării, compania dorește 
să-și extindă prezența pe piețele externe. Partenerul potențial va primi un nou produs 
de calitate pentru livrarea pentru piață. 
 
De asemenea, compania este interesată de cooperarea cu întreprinderile implicate în 
prelucrarea lemnului, în cadrul unui acord de joint venture. Se are in vedere 
organizarea producției în comun a produselor din lemn pentru utilizatorii finali în 
instalațiile de producție ale partenerului străin. Compania rusă este gata să furnizeze 
materiale și tehnologii din lemn pentru eliminarea deșeurilor. Ca urmare a cooperării, 
compania dorește să își extindă cota de piață și să obțină experiență pe segmentele 
noi ale pieței. 
 
 

Specificații 
tehnice  

Tip: IMM-uri și companii mari. 
Sfera: societăți angro și cu amănuntul, angajate în comerțul cu materiale de 
construcție, producători de mobilă, întreprinderi de prelucrare a lemnului. 
Rolul partenerului: În cadrul acordului de servicii de distribuție: obținerea producției 
companiei pentru continuarea distribuției pe piețele externe. 
În cadrul acordului de asociere în participațiune: să dezvolte produsul pentru 
utilizatorii finali și să-și organizeze producția în comun, pe facilitățile sale de 
producție, folosind lemnul și tehnologiile companiei ruse. 
 

Valabilitate  6/30/2018 12:00:00 AM 

 
6. O companie croată solicită plante medicinale ecologice și alte plante pentru producerea 

produselor sale   

Ref: BRHR20171019001 

Descriere  

O companie inovativă croată, specializată în producția de ceaiuri organice, 
amestecuri de ceai, tincturi și produse încapsulate pe baze de plante medicinale, 
minerale și medicinale, caută producători de plante medicinale / plante și materii 
prime ecologice cu certificate ecologice adecvate, in  cantități mai mari, pe care 
compania le-ar putea utiliza în producția de ceaiuri și amestecuri de ceai, precum și 
alte produse. Produsele lor sunt în conformitate cu Autoritatea Europeană pentru 
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Siguranța Alimentară (EFSA) și legislatia din Comunitatea Europeana, precum și cu 
Ordonanța privind Suplimentele Alimentare din Republica Croația și pot fi introduse 
pe piață și promovate. 
 
Plantele solicitate trebuie să fie ecologice și certificate: 
- cretisoara (Alchemilla vulgaris) 
- pufulita cu flori mici (Epilobium parviflorum) 
- cimbru (Thymus serpyllum) 
- roinita (Melissa officinalis) 
- sunatoare (Millefolii herba) 
- păpădia comună (Taraxaci officinalis) 
Dimensiunea plantelor este de 2 - 7 mm, ambalate în saci de 10 până la 40 kg. 
 
Plantele vor fi utilizate în producția de ceaiuri organice, amestecuri de ceai organice 
cu efect medicinal, amestecuri ecologice de ceai fără efect medicinal, tincturi 
ecologice (picături) pe bază de plante medicinale și produse capsulate pe bază de 
plante medicinale.  

Specificații 
tehnice  

Tipul partenerului: producător de plante medicinale / plante cu certificat ecologic 
(organic). 
 
Rolul partenerului căutat: Partenerul potențial ar trebui să fie un producător / furnizor 
de plante cu certificat ecologic sau organic și să le furnizeze companiei croate în 
cantități  mari, de la 10 la 40 kg. 

Valabilitate  11/13/2018 12:00:00 AM 

 

 

 
7. Companie portugheză caută noi parteneri care oferă soluții de eficiență energetică 

pentru a stabili un acord de agenție comercială 

Ref:  BRPT20171102001 

Descriere  

IMM-ul portughez are o experiență de nouă ani în domeniul proiectelor de mediu și 
proiecte energetice, care includ diagnosticul inițial, prezentarea soluțiilor și estimarea 
costurilor acestora, analiza viabilității economice / investițiilor, căutarea suportului de 
finanțare, servicii de instalare și implementare, urmărirea desfășurării activităților în 
funcție de nevoile clienților. 
Clienții existenți din întreaga țară sunt în principal din construcții civile, servicii 
publice. 
 
Pentru a-și extinde portofoliul, compania caută soluții tehnologice inovative, axate în 
special pe reducerea consumului de energie și prin urmare a emisiilor de carbon sau 
pe generarea de economii. 
Compania promovează soluții deosebit de neconvenționale. Prin urmare, este în 
căutarea unor soluții inovatoare de energie electrică, electronică și mecanică care să 
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fie integrate în proiectele companiei în domeniile managementului energetic (clădiri, 
industrie și logistică), oferite în Portugalia în baza unui acord de agenție comercială. 
Experienta de noua ani de pe piata in dezvoltarea de noi proiecte (Proiect si Siguranta, 
Managementul calitatii si inginerie) asigura servicii de calitate, intr-o zona de 
activitate foarte recunoscuta de companii si institutii private esențiale pentru viitorul 
omenirii și pentru minimizarea consecințelor negative inevitabile ale încălzirii globale. 
Pentru a menține calitatea serviciilor oferite, compania caută componente 
inovatoare, cu performanțe distincte în ceea ce privește eficiența energetică, ceea ce 
duce la economii mai mari în comparație cu alte produse deja existente pe piață. 
Compania are o bună cunoaștere a pieței portugheze în diferite domenii, datorită 
experienței managerilor și partenerilor săi, care lucrează pentru mari companii în 
ultimii 20 de ani. 
 
Sunt interesati de soluții inovatoare și perturbatoare în ceea ce privește energia și 
mediul, ceea ce duce la economii în consumul de energie. 
 

Specificații 
tehnice  

IMM portughez cu o experiență de peste 9 ani în domeniul analizei tehnice, proiectării, 
serviciilor de consultanță pentru utilizatorii finali / investitori și punerea în aplicare a 
proiectelor de eficiență energetică caută noi produse inovatoare (echipamente de 
control și software, senzori și dispozitive de măsurare). Sunt interesati deopotriva de 
o colaborare cu entități private sau publice in baza unui acord de agenție comercială. 

Valabilitate  11/6/2018 12:00:00 AM 

  

8. Compania croată de construcții caută subcontractanți din Ungaria, Slovacia, Polonia, 
România 

Ref:  BRHR20160907001 

Descriere  

O companie de construcții croată, înființată în 2011, cu o vastă experiență de muncă 
în străinătate, în special în Germania, caută subcontractanți din Ungaria, Slovacia, 
Polonia și România să lucreze la instalații sanitare, canalizare, încălzire și aer 
condiționat. 
Compania are 55 de angajați. În cinci ani, a câștigat o vastă experiență în domeniul 
instalațiilor sanitare, canalizare, încălzire si montaj aer condiționat. Serviciile lor sunt 
de calitate  excepțională, avand cei mai buni experți. Circuitul lor de aprovizionare 
este format din producători interni și străini, cu care au relații pe termen lung. 
Experienta lor include lucrul în Croația și în special în Germania, unde au colaborat pe 
următoarele proiecte: AUDI AG Neuburg, Proiectul Hertz, Proiectul MS, Proiectul 
Werma, Proiectul Tennenbronn, Proiectul Heco, Proiectul Munich für Asilanten. De 
asemenea, au o sucursală în Germania. 
Compania se ocupă în primul rând cu executarea lucrărilor de instalatii pentru 
încălzire, instalații sanitare și cazane. Datorită extinderii oportunităților de afaceri, 
compania caută subcontractanți din Ungaria, Slovacia, Polonia și România. 
Subcontractanții ar trebui să angajeze instalatori de încălzire centrală, instalații 
sanitare, instalatori de gaze de încălzire, răcire și aer condiționat. De asemenea, 
muncitorii trebuie să fie independenți în munca lor și să știe să citească planurile și 
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schitele de lucru. Fiecare lucrător ar trebui să dispună de instrumente proprii și trebuie 
să dețină cunoștințe de bază necesare in limba germana pentru a comunica pe 
șantierele de construcții.  
 

Specificații 
tehnice  

Compania oferă o colaborare pe termen lung și așteaptă profesionalism în abordarea 
muncii, precum și o garanție pentru lucrările efectuate. 
Ei caută subcontractanții care angajează instalatori de încălzire centrală, instalații 
sanitare, instalații de încălzire, răcire și aer condiționat, care ar trebui să fie 
independenți în munca lor și să știe cum să analizeze planurile și schitele de lucru. 
Fiecare lucrător ar trebui să dispună de instrumente proprii și trebuie să dețină 
cunoștințele necesare in limba germană pentru a comunica pe șantierele de 
construcții. 
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9. Producători de substanțe chimice brute din Lituania, Polonia, Republica Cehă, Ungaria 
sau România sunt solicitati de o companie finlandeză  

Ref:  BRFI20170703002 

Descriere  

Compania finlandeză activează în tratarea apei in legatura cu producerea, transferul 
și utilizarea energiei. Aceasta oferă soluții de tratare a apei, care economisesc energie 
și prelungesc perioada economică de utilizare a echipamentelor și a sistemelor de 
circulație pentru încălzire / răcire. Compania a fost pe piață deja 25 de ani și a câștigat 
o reputație bună în rândul clienților săi. Are experiență internațională atât în achiziții, 
cât și în vânzări. Compania implementează cele mai recente tehnologii și rezultate ale 
cercetării și ia în considerare aspectele de mediu în cadrul tuturor activităților 
desfasurate. Compania este interesata de substanțe chimice brute în scopuri proprii 
de producție din Lituania, Polonia, Republica Cehă, Ungaria și România. Cooperarea 
este considerată sub forma unui acord de fabricație sau subcontractare.  
 
Produsele chimice includ: 
MEG (monoetileniglicol (1,2 etaanidiol), 
MPG (monopropilenglicol), 
Apă amoniacală 24,5%, 
Acid citric (2-hidroxipropan-1,3-tricarbosilicid), 
MEA (monoetanolamină), 
EDTA (tetraacetat de etilen diamină tetrasodiu). 
 

Specificații 
tehnice  

O companie finlandeză de produse și servicii de tratare a apei caută produse chimice 
brute în scopuri proprii de producție. Partenerii solicitați sunt din Lituania, Polonia, 
Cehia, Ungaria sau România pentru un acord de fabricație sau subcontractare.  
Partenerul potențial ar trebui să aibă o experiență considerabilă privind 
comercializarea produselor chimice de bază. 
Certificarea ISO 9001 sau echivalentul este apreciată. 
 

Valabilitate  7/7/2018 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 
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http://www.tehnopol-is.ro/
http://www.ccibc.ro/
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