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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 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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Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
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1. Companie ungara, specializata in comercializarea de piese de schimb pentru autovehicule, cauta
noi furnizori
Ref: BRHU20150730001

Descriere

Compania ungara a fost infiintata in 1996 si are sediul in partea estica a Ungariei. Vinde
combustibili si lubrefianti pentru autoturisme si alte tipuri de autovehicule, dar si piese de schimb
si cauciucuri. Societatea dispune si de un service autorizat in care poate efectua reparatii diverse,
precum si activitati de mentenanta (revizie).
In vederea extinderii gamei sale de produse, compania cauta noi furnizori de anvelope,
combustibili, piese de schimb, precum si consumabile (filtre ulei, aer, combustibil, etc), din
Romania sau Slovacia, in cadrul unor acorduri de distributie.

Specificatii
tehnice

Vor fi contactate doar companiile care vor fi selectate.

Valabilitate
anunt

7/19/2017 12:00:00 AM

2. Companie din Germania cauta un birou de arhitectura pentru elaborare de proiecte de constructii
din metal
Ref: BRDE20160318001
Compania germana produce usi si cabine din metal pentru ascensoare rezidentiale sau industriale.
Portofoliul de produse include si sisteme de siguranta, control deschidere-inchidere usi, kituri de
conversie de control, piese de schimb si produse destinate modernizarii lifturilor. Datorita
produselor sale de inalta calitate si a bunei dotari tehnice, compania distribuie cu succes produsele
sale, in tari din intreaga Europa, ca: Franta, Austria, Suedia, Polonia, Marea Britanie, Elvetia si altele.
Descriere

Pentru producerea usilor mecanice ale ascensoarelor, dar si a cabinelor acestora, compania
germana este interesata de o colaborare cu un birou de arhitectura specializat in constructii
metalice, in vederea elaborarii de proiecte tehnice de constructie. Colaborarea cu birouri de
arhitectura din Romania si Serbia este preferata.
Colaborarea cu un potential partener se va realiza in baza unui contract comercial de
subantrepriza.

Specificatii
tehnice

Se solicita experienta in lucru cu softul CAD ProEngineer si specializarea in proiectarea si designul
constructiilor din metal. Plansele trebuie furnizate pentru fiecare componenta din metal (cu
diferite coturi si muchii).

Valabilitate
anunt

5/4/2017 12:00:00 AM
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3. Companie de logistica din Belgia este interesata sa achizitioneze o companie din acelasi domeniu
in Bulgaria sau Romania
Ref: BRBE20151216001
Compania de expeditii din Belgia furnizeaza servicii de transport international si logistica ca:
depozitare, consultanta, vamuire, Third Party Logistics (3PL) si Fourth Party Logistics (4PL).
Compania belgiana poate furniza servicii generale de transport cargo in toata Europa, dar si inafara
ei. In prezent, compania desfasoara activitati in Bulgaria si Romania, dar doar ocazional. In acest
moment compania este interesata de achizitionarea unei companii in una din aceste tari.
Descriere

Sunt interesati de semnarea unui contract de achizitii cu o companie care desfasoara activitati de
transport international si logistica cu sediul in Bulgaria sau Romania si care doreste sa vanda.
Compania care vinde ar trebui sa aiba o flota de 35-60 camioane si sa aiba si contracte
internationale (in Europa). Compania trebuie sa fie solida financiar.
De asemenea, ar putea fi luate in considerare si companii care doresc sa subcontracteze activitati
ale companiei din Belgia, pentru zona Europei de Est.

Specificatii
tehnice

Companii de logistica din Bulgaria si Romania cu experienta in transporturile europene de bunuri
conventionale.

Valabilitate
anunt

2/17/2017 12:00:00 AM

4. Companie din Turcia, specializata in prelucrarea lemnului, lambriu, cherestea si mobilier de
gradina cauta furnizori de materie prima
Ref: BRTR20141024001

Descriere

Compania turca este specializata in fabricarea lambriului din lemn, tamplarie, cherestea, parchet
din lemn de diverse esente, plinta pentru parchet, margini din lemn, parapeti, elemente pentru
caroserii auto, traverse pentru cai ferate, casute din lemn pentru depozitat unelte de gradina, plinta
pentru usi, baghete pentru geamuri de sticla, placaj, sindrila precum si mobilier de gradina: fotolii
de gradina, banci si mese pentru gradina, pavilioane (foisoare) din lemn.
Compania are o capacitate mare de productie, precum si experienta indelungata in fabricarea
mobilierului de gradina din lemn.
Compania turca cauta furnizori de materie prima: cherestea din pin, brad si molid.

Specificatii
tehnice

Compania este interesata de o colaborare pe termen indelungat iar potentialul partener trebuie
sa fie de incredere si sa aiba experienta relevanta in domeniile mentionate. Este esentiala
punctualitatea in livrari.
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Valabilitate
anunt

10/31/2016 12:00:00 AM

5. Producator german de salopete, costume pentru jogging si pantaloni de casa cauta companii din
sectorul de confectii in vederea incheierii unui contract comercial sau pentru subcontractare.
Ref: BRDE20160412002
Compania germana este specializata in productia de imbracaminte sport si pentru petrecerea
timpului liber. Colectiile sale cuprind: salopete, costume jogging, pantaloni lejeri timp liber,
pantaloni sport, atat pentru barbati, cat si pentru femei, confectionate din tricot circular. Toate
materiile prime sunt certificate in conformitate cu standardele OEKO-TEX. Imbracamintea este
disponibila intr-o gama larga de marimi, de la marimi mici la foarte mari(extra-large) si sunt vandute
sub brandul companiei, renumit pentru calitatea croielii, dar si pentru confortul sporit.
Compania vinde produsele prin site-ul propriu, printr-o retea larga de dealeri specializati, dar si prin
intermediul companiilor de comanda prin posta.

Descriere

Hainele sunt partial produse la sediul companiei din sudul Germaniei iar cele mai multe tricotaje
sunt produse in fabrica proprie. Compania germana este interesata de un contract de colaborare
cu un producator din industria textila. Partenerul cautat ar trebui sa aiba capacitati proprii de croire,
coasere si asamblare si sa fie dotat cu echipamente care pot prelucra tesaturi tricotate circulare,
furnizate de catre companie. Partial, compania germana va furniza elemente croite, care vor fi
asamblate/incheiate de catre viitorul partener.
Eficienta cheltuielilor, precum si flexibilitatea de a produce cantitati mai mici sau mai mari,
reprezinta criterii cheie in alegerea partenerului.
Companii de confectii din Romania, Bulgaria si Croatia prezinta un interes ridicat. Compania
germana este interesata in incheierea unor contracte de productie sau subcontractare pentru o
perioada indelungata de timp.

Specificatii
tehnice

Compania germana este interesata de o colaborare cu o companie de confectii, cu experienta in
prelucrarea tesaturilor din tricot circular. Producatorul trebuie sa fie capabil sa dirijeze intregul
process de productie, de la croire, coasere si impachetare, pana la ambalarea produsului in cutii.
Pe de o parte, potentialul partener este asteptat sa croiasca tesaturile conform tiparelor furnizate
de compania germana, iar pe de alta parte, elemente pre-croite vor fi trimise doar pentru coasere
si finisare.
Cunoasterea limbii germane va constitui un mare avantaj pentru viitorul partener.

Valabilitate
anunt

5/16/2017 12:00:00 AM
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6. Companie olandeza cauta producatori de genti din piele si panza.
Ref: BRNL20160301001
Companie olandeza ofera o colectie noua de genti si accesorii pentru piata europeana. Designul
si vanzarea vor fi realizate in Olanda.
Colectia olandeza va incepe cu lansarea a patru tipuri de genti si se doreste lansarea, in acelasi
timp, a unei serii mici de accesorii din piele. Pentru a produce noua colectie, compania olandeza
este interesata de un producator din Portugalia, Spania, Polonia sau Romania.
Compania olandeza doreste ca potentialul partener:
Descriere

- sa aiba experienta in productia de genti de piele sau panza, pentru a putea furniza calitatea
solicitata;
- sa produca mostrele printr-o stransa colaborare cu compania olandeza;
- sa aiba capacitate de a produce 150-200 piese pentru productia principala;
- sa fie capabila sa lucreze sub un program strict;
- compania olandeza ofera un pret intre 25-30 euro pentru fiecare produs, pe baza unui contract
de productie.

Specificatii
tehnice

Doar dupa incheierea contractului.

Deadline
Date

3/23/2017 12:00:00 AM

7. Companie din Ungaria este interesata de importul de dulciuri si zahar din tari vecine
Ref: BRHU20140417001

Descriere

Compania ungara este specializata in comertul international engross cu zahar, dulciuri si
produse de patiserie ca:
- zahar cristal (granulat), ambalat in pungi/saci de hartie, de 1/25/50 kg, cu provenienta din
Polonia, Cehia sau Croatia, in cantitati mari si cu livrare in camion;
- dulciuri unguresti sau turcesti: bomboane de ciocolata desert (bomboane si tablete), dropsuri,
caramele, acadele, guma de mestecat, biscuiti, napolitane, cozonaci umpluti, etc
Compania ungara cauta parteneri pentru o colaborare pe termen indelungat in Romania,
Slovacia, Slovenia, Ucraina si Austria.
Distributia produselor va fi realizata de compania din Ungaria.
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Specificatii
tehnice

Partenerii straini trebuie sa furnizeze zahar, dulciuri si produse de patiserie.

Valabilitate
anunt

11/16/2016 12:00:00 AM

8. Companie suedeza cauta un producator de haine si accesorii pentru copii
Ref: BRSE20160224001
Compania suedeza isi creeaza propriile haine, special pentru copii de gradinita foarte activi.
Hainutele sunt fabricate astfel incat copiii sa le poata imbraca sau dezbraca singuri, foarte usor. De
altfel hainele nu au sireturi care sa fie legate, iar pantalonii au mansete care sunt destinate
dezbracarii foarte usoare, fiind foarte comfortabili.
Descriere

Compania detine un magazine online iar produsele sale sunt diverse (nu doar articole pentru
copii). De asemenea, compania are in plan dezvoltarea de noi produse.
Produsele vor fi fabricate din bumbac si jerseu, preferabil tesaturi ecologice, dar aceasta nu e o
cerinta obligatorie. Compania este interesata de un partener din Turcia, Portugalia, Romania,
Bulgaria sau Marea Britanie, cu o reputatie buna si care poate produce cantitati mici (250-300
bucati pentru o comanda), avand si o calitate corespunzatoare.

Specificatii
tehnice

Principalele produse sunt hainele pentru copii. Acestea ar trebui fabricate, preferabil, in culori
neutre. Producatorul ales trebuie sa fie capabil sa coordoneze intregul proces de productie, de la
achizitionarea materialului si pana la taiere si coasere.

Valabilitate
anunt

2/24/2017 12:00:00 AM

9. Comerciant german de echipament de protectie de inalta calitate cauta producatori
Ref: BRDE20160420001

Descriere

Cu o experienta de peste 40 de ani, compania condusa de o familie germana, este specializata in
confectionarea de haine de lucru. Ei ofera un larg sortiment de haine de lucru de calitate, precum
si echipament de protectie. Principalii clienti ii constituie companiile care utilizeaza echipamente
de lucru si de protectie. In prezent compania se aprovizioneaza de la distribuitorii locali. Pentru a
putea indeplini solicitarile individuale ale companiilor si pentru a oferi servicii personalizate
acestora, compania cauta producatori pentru o colaborare directa. O cooperare sustenabila,
calitate buna si o experienta indelungata in domeniu sunt elementele cheie solicitate de
partenerul german.
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Specificatii
tehnice

Compania germana cauta producatori cu experienta in fabricarea diferitelor tipuri de haine de
lucru si echipamente de protectie, de inalta calitate. Partenerul trebuie sa produca in conformitate
cu specificatiile trimise si trebuie sa se aprovizioneze singur cu materia prima. Sunt interesati de
parteneri seriosi si de incredere.

Valabilitate
anunt

4/27/2017 12:00:00 AM

10. Distribuitor grec de accesorii si decoratiuni pentru casa cauta noi furnizori
Ref: BRGR20160705001
Compania cu sediul in nordul Greciei este specializata in furnizarea engross de materii prime
pentru industria de confectii, cum ar fi stofe (satin, bumbac, in, tul, dantela), articole de pasmanterie
(cordoane, pamblici, snururi) si auxiliare (fermoare, copci, etc). Un alt domeniu de activitate il
constituie furnizarea de obiecte pentru ocazii speciale (nunti, botezuri). Furnizeaza si materiile
prime pentru producatorii de “marturii” pentru invitatii la nunta, posete pentru mirese si cutiute
souvenir din lemn, precum si alte tipuri de obiecte pentru cadou.
Recent, compania si-a extins colectia pentru a include produse de decoratiuni interioare cum ar fi
diferite ornamente din lemn, sticla sau metal pentru decorarea peretilor sau a usilor, prin folosirea
unor forme simple combinate cu culori delicate si finisaje interesante.
Descriere

Clientii sunt din domeniul industriei textile, croitorii profesioniste, precum si magazine de obiecte
pentru nunti si botezuri si alte magazine mici de suveniruri.
A fost prima companie greceasca din acest sector care a importat tesatura de tul din Egipt si care
a creat piata de obiecte special utilizate la ceremoniile de nunti si botezuri.
Inca de la infiintarea ei, acum 20 de ani, compania a stabilit relatii de colaborare cu parteneri din
tari invecinate: Cipru, Ungaria, Bulgaria, Romania si Cehia.
Pentru a-si continua strategia de expansiune, compania cauta noi furnizori in Marea Britanie, Franta
si Italia, pentru a adauga noi produse in portofoliul sau si din Cehia si Romania, in scopul extinderii
si completarii gamei existente.

Specificatii
tehnice

Compania cauta producatori sau furnizori de produse, de aceeasi calitate cu produsele sale din
portofoliu, dar cu preturi acceptabile: accesorii la moda sau obiecte pentru decoratiuni interioare
pentru completarea si marirea colectiei sale. Noile produse de interes ar putea fi produse destinate
croitoriilor (cordoane, catarame, elemente de fixare, tivire, finisare), precum si obiecte decorative
pentru locuinte (vaze decorative, recipiente decorative pentru alimente, bibelouri).

Valabilitate
anunt

7/5/2017 12:00:00 AM
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11. Companie britanica cauta producatori de suruburi pentru metal sau lemn
Ref: BRUK20151010001
Compania britanica, infiintata in 1998 distribuie elemente de fixare (suruburi si conectori pentru
lemn, mai performante decat suruburile conventionale, bolturi sau cuie), elemente de fixare cu
autoforaj, elemente de fixare rezistente la coroziune. Compania vinde suruburi si elemente de
prindere din otel si otel inoxidabil.
Descriere
Cauta producatori europeni de suruburi si elemente de fixare pentru lemn si metal, pentru a
deveni principalii lor distribuitori. In prezent compania importa aceste produsele din Asia si doreste
sa schimbe dinamica si controlul calitatii cum ar fi livrari mai rapide in cantitati mai mici si infiintarea
unui departament pentru produse noi.
Specificatii
tehnice

Suruburi si elemente de fixare pentru metal si lemn.

Valabilitate
anunt

10/11/2016 12:00:00 AM

12. Producator grec de condimente cauta furnizori de produse alimentare preparate.
Ref: BRGR20151027001
Compania din Grecia are o experienta indelungata in productia de condimente, amelioratori,
ingrediente pentru patiserii si produse deshidratate. Datorita retelei sale foarte dezvoltate din
Grecia, compania cauta producatori de produse alimentare preparate (sosuri, deserturi, spume,
creme, pateuri, prajituri si supe), pentru incheierea unor contracte de distributie. Produsele vor fi
vandute sub brandul companiei din Grecia. Potentialii parteneri trebuie sa aiba sediul in una din
tarile din Europa de Est.
Descriere

Principalele avantaje:
Experienta indelungata a companiei;
Retea de distributie dezvoltata pentru companii din alimentatie publica;
Compania vinde produsele sub brandul propriu sau sub brandul clientului;

Specificatii
Tehnice

Compania este interesata de producatori de alimente certificate (sosuri, deserturi, spume, creme,
pateuri, prajituri, supe), fabricate din ingrediente naturale. Cantitatile solicitate sunt de minim 1
palet (aproximativ 750 kg). Partenerul trebuie sa asigure livrarile in Grecia.

Valabilitate
anunt

12/8/2016 12:00:00 AM
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13. Companie suedeza furnizoare de produse de bucatarie cauta producatori de sucitoare pentru
aluat in vederea incheierii unui acord de distributie
Ref: BRSE20160303001
Compania suedeza detine o gama variata de aparate si ustensile pentru bucatarii, iar livrarea
produselor catre consumatorii finali se face printr-o retea dezvoltata de distribuitori.
In prezent compania doreste sa incheie un contract de distributie in scopul inlocuirii unui alt
furnizor. Cauta in principal un producator in Bulgaria, Ungaria, Moldova, Polonia, Romania, Serbia,
Slovacia sau Ucraina.
Descriere
Produsele cautate sunt sucitoare pentru aluat, din lemn de mesteacan sau fag. Sucitoarele trebuie
sa fie atat drepte, cat si texturate. O gama larga de dimensiuni si grosimi trebuie sa fie disponibila
in scopul acoperirii necesarului clientilor. Independent de materialul din lemn, sucitorul trebuie sa
aiba un rulment cu bile sau un lagar de alunecare din material plastic.
Initial cantitatea solicitata este de 2.000 de bucati pe an, dar aceasta poate varia de la un an la altul.

Specificatii
tehnice

Valabilitate
anunt

In primul rand este cautat sucitorul din lemn de fag, dar si cel din lemn de mesteacan poate fi o
alternativa.
Independent de materialul din lemn, sucitorul trebuie sa aiba fie un rulment cu bile, fie un lagar de
alunecare din material plastic.

3/11/2017 12:00:00 AM

14. Cautam consultanti IT certificati pentru softul ServiceNow Service Management pentru proiecte IT
in Marea Britanie
Ref: BRUK20151130002
Consultant IT din partea de sud-est a Angliei, specializat in IT System Management (ITSM platforma IT pentru servicii suport, care permite companiilor sa ofere servicii suport IT la distanta
pentru utilizatori localizati in birouri sau mobili), cauta urgent consultanti certificati pentru proiecte
IT in Marea Britanie, pentru a sub-contracta anumite proiecte.
Descriere

Proiectele ar integra si implementa migrarea ServiceNow in sistemele de suport IT si aplicatiile unor
clienti, cum ar fi managementul clientilor, managementul resurselor umane si managementul
financiar.
Proiectele au durata, in general, de 3-6 luni si sunt localizate in Londra sau in apropierea Londrei.
Unul dintre clienti are filiale pe tot teritoriul Marii Britanii. Compania va furniza sprijin pentru gasirea
unei cazari apropiate de sediul clientului.

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.

Consultantii trebuie sa vorbeasca fluent limba engleza. Trebuie sa cunoasca foarte bine platforma
ServiceNow.
Compania a semnat deja cateva contracte pentru servicii similare in Cehia, iar in prezent cauta mai
multi parteneri, datorita cererii in crestere.
In prezent cauta doar consultanti certificati pentru acest tip de soft, dar estimeaza sa ofere si alte
tipuri de servicii in viitor.
Specificatii
Tehnice

Consultanti certificati pentru implementarea ServiceNow.

Valabilitate
anunt

12/2/2016 12:00:00 AM

15. Distribuitor din Marea Britanie cauta furnizori din Europa pentru produse de consum cu discount
Ref: BRUK20150522001
Compania britanica opereaza o retea de 500 magazine discount pe intreg teritoriul Marii Britanii,
cu produse vandute la pretul unic de £1.

Descriere

Infiintata in 1990 compania detine in stoc aproximativ 3000 de produse (accesorii pentru casa,
bucatarie, asistenta medicala, cadouri) in cele 16 categorii de produse, multe dintre ele fiind
produse de marca si lichidari de stocuri. Compania cauta producatori pentru mai multe tipuri de
produse, care vor fi distribuite pe intreg teritoriul Marii Britanii.
Compania este interesata sa colaboreze, in principal, cu companii care au experienta in lucrul cu
magazinele care vand marfa en-detail sau cu discount.

Specificatii
tehnice

Experienta in colaborarea cu lanturile de discount si magazinele de retail.

Valabilitate
anunt

12/8/2016 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.

