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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 germană caută furnizori de sisteme GIS ca parteneri în cadrul unui acord de joint
venture
Ref: BRDE20181112001
Compania germană a fost înființată în 2015 și este furnizor de soluții software și
consultanță geospațială. Ei dezvoltă servicii de geodate și arhitecturi de web. Soluțiile
lor sunt adaptate mediulu, gestionării crizelor și securității publice. Caută un partener
(companie sau organizație) care își oferă propriul sistem GIS și care este interesat să
integreze soluția acestei companii. Acest lucru s-ar putea face în cadrul unui acord de
joint venture.

Descriere

Furnizorii GIS beneficiază de un conținut suplimentar de geodate pe care îl pot oferi
utilizatorilor lor pentru un acces ușor. Platforma va agrega o mare cantitate de
referințe la geodatele relevante pentru a oferi un singur punct de acces. Integrarea în
alte aplicații GIS va permite utilizatorilor finali să caute și să acceseze date în sistemul
propriu, pentru a realiza un flux de lucru fără probleme de la căutarea geodatelor la
crearea de informații și informații.
Compania este capabilă să ofere servicii într-o gama mai largă de aplicații GIS și
geodate.
Se caută parteneri care oferă propriile sisteme GIS clienților activand in gestionarea
crizelor și a mediului. Partenerii potențiali ar trebui să poată integra software-ul
companiei în soluția lor pentru a facilita accesul la stocul de metadate.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Partenerii interesați pentru integrarea în sistem ar trebui să fie companii private
(inclusiv întreprinderi noi) sau organizații (de asemenea publice / nonprofit /
cercetare).
Portofoliul de produse al partenerului trebuie să fie complementar și neconflictual.
05 Dec 2019

2. O companie alimentară poloneză caută furnizori de fructe cu coajă lemnoasă, semințe și
fructe uscate conform unui acord de servicii de distribuție
Ref: BRPL20181106001

Descriere

Compania poloneză activează pe piața en-gros de produse alimentare începând cu
anul 2006. Compania este un importator direct și distribuitor de fructe cu coajă
lemnoasă, semințe și fructe uscate. Cele mai importante elemente din aceste grupe de
sortimente sunt: nucile, migdale, nuci de cocos deshidratate, nuci de Brazilia, fisticul
prajit si sarat, nuci de caju, prune uscate, stafide, afine uscate, boabele de dovleac,
semințele de mac albastru, semințele de in, semințele de susan, miezul de floarea
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soarelui, migdalele tăiate, felii de migdale, pasta de susan, semințele de mac și
semințele măcinate.
În plus față de distribuție, compania oferă servicii inovatoare, cum ar fi sortarea optică
și cu laser, stabilizarea, sterilizarea și prăjirea produselor alimentare. Aceste procese
minimizează riscul de contaminare microbiologică a produsului și asigură un produs
fără contaminări, calibrare egală a semințelor, forme regulate de semințe și de înaltă
calitate.
Compania operează pe piața B2B, furnizând bunurile sale către brutării și sectorul
HoReCa din Europa de Vest, Centrală și de Est, precum și din țările baltice și Rusia.
Unul dintre principiile strategice ale companiei este achiziționarea de materii prime
direct de la producătorii selectați din Polonia și din străinătate.
Compania este interesată să-și extindă în mod constant sortimentul pentru a deveni
mai competitivă pe piețele mondiale și caută noi producători / furnizori de fructe cu
coajă lemnoasă, semințe și fructe uscate în baza unui acord de servicii de distribuție.
Compania caută, de asemenea, noi furnizori cu prețuri mai competitive.
Prin implementarea de idei și tehnologii inovatoare, compania furnizează fructe
uscate, nuci și semințe care le disting de alte companii. Pentru a satisface nevoile
clienților companiei, compania a implementat procedurile de siguranță pentru
sănătate HACCP și ISO 22000. Compania efectuează controlul calității în fiecare etapă
a procesului de producție.
Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania caută numai produse aprobate și certificate de înaltă calitate, care respectă
standardele de siguranță pentru sănătate. Toate produsele de calitate provin de la
producători care au ca cerință minimă HACCP sau ISO. Înainte de a decide să
coopereze, IMM-ul polonez efectuează întotdeauna un audit la sediul organizatiei
furnizoare.
21 Nov 2019

3. O agentie de turism italiană, care operează în Sardinia, caută produse și servicii turistice în
Europa pentru piața locală, în baza unui acord de agenție comercială.
Ref: BRIT20180927001

Descriere

Agenție italiană din Sardinia, cu douăzeci de ani de experiență în sectorul turistic,
intenționează să-și consolideze pachetele turistice în afara Italiei, adresate pieței
locale.
Compania oferă un sistem de rezervări fiabil și eficient in peste 700 de locatii,
operatori de transport aerian și maritim și servicii locale în cele mai bune destinații din
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Sardinia. Puterea firmei o reprezinta consultanții de călătorie calificați în a ajuta
clienții să aleagă cele mai bune oferte și soluții de călătorie.
Compania dorește să replice ideea sa de turism în alte destinații. Scopul este de a
propune cele mai bune soluții de călătorie în afara Sardiniei, colaborând în cadrul unei
rețele de parteneri de încredere.
Dorința companiei este de a-și extinde afacerea, de a promova și de a organiza
pachete turistice experiențiale în afara insulei pentru clienții locali.

Specificații
tehnice

Compania caută hoteluri, stațiuni, apartamente și reședințe, operatori de transport
aerian și maritim și servicii locale în Europa, pentru a oferi un serviciu personalizat și
cele mai bune soluții de călătorie din Europa adresate pieței locale.
Acord comercial sau de servicii.

Valabilitate

15 Nov 2019

4. Producător irlandez de mașini agricole caută un acord de fabricare / externalizare cu un
producător de cisterne, pompe și plase de cabluri
Ref: BRIE20180802001
Compania irlandeză a fost înființată în 2014. Dispozitivul de pulverizare permite
grădinarilor să transforme cu ușurință o mașină de tuns iarba, un vehicul de teren sau
o bicicletă quad, într-un sistem de pulverizare cu capacitate mare.
Descriere

Ei caută un acord de fabricare sau externalizare cu producători de rezervoare din
plastic, pompe de pulverizare și plase de cabluri. Părțile pot fi furnizate separat sau
ca unitate asamblată.
Sunt preferati producătorii de componente de înaltă calitate.
În prezent, furnizează componente din Europa și achiziționează componente în bloc.
Se cauta urmatoarele:

Specificații
tehnice

Valabilitate

• Cisterne pentru 60 de litri pentru toate tipurile de terenuri / ferme pentru
pulverizare la fața locului, cu pompă de 3,8 Litri / min, 8,3 Litri / min;
• Cisterne pentru 95 de litri pentru pulverizare terenuri agricole, cu pompă de 11,4
litri / minut
13 Nov 2019
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5. Producător sloven de produse lactate caută furnizori de ambalaje (cupe, vase, sticle)
Ref: BRSI20180910001
O mică fermă slovenă este implicată în producția de lapte. Ferma este orientată către
producția de lapte și agricultură, are o tradiție îndelungată, fiind a treia generație din
familie angajată în producție.
Prelucrarea laptelui a început cu iaurturi de casă, brânză, urmată de brânză la grătar,
brânză de vaci cu diferite arome. Recent au îmbogățit oferta cu brânzeturi semi-tari
din lapte crud.
Timp de mulți ani, ferma a primit premii la târgul agroalimentar AGRA.
Descriere

Valoarea adăugată a fermei este programul lor de cadouri, in cadrul caruia se ofera
produse cadou ambalate, cu miere locală, produse de patiserie și produse din carne
uscată.
Compania caută furnizori pentru două tipuri de ambalaje:
• ambalaje economice,
• ambalaje ecologice, produse de ambalare de unică folosință, fabricate din
materiale biodegradabile sau reciclate.
Compania este interesată de un acord de producție și de distribuție.

Specificații
tehnice

Partenerul căutat ar trebui să poată produce produsele dorite, cum ar fi cupe, vase și
sticle de diferite dimensiuni. Toate produsele ar trebui să fie de unică folosință.

Valabilitate

27 Sep 2019

6. Companie grecească specializată în vânzarea de mobilier caută mobilier pentru copii
pentru distribuție.
Ref: BRGR20181113001

Descriere

Compania a fost înființată în 1974 si este specializata in construirea și amenajarea de
mobilier și echipamente de bucătărie. Este situată în Regiunea Arcadia și are o
suprafață de 3000 mp.
Având echipament modern, compania, care se extinde în mod constant, cu excepția
construcției de mobilier de bucătărie, a procedat recent la producția de dulapuri
pentru dormitor.
Parcursul de succes al companiei în zonă și credibilitatea acesteia au pus bazele
pentru ca firma să devină una dintre cele mai de succes și importante companii din
acest sector.
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Produsele executate sunt următoarele:
•Mobila de bucatarie
• Dulapuri neasamblate
• Dulapuri pentru dormitor
•Mobila de birou
• Mobilier pentru baie
• Mobilier pentru copii
Compania este interesată de un acord de agenție comercială și / sau de acord de
servicii de distribuție.
Specificații
tehnice

Compania este interesată de mobilier modern de bună calitate pentru copii, realizat
din materiale non-toxice, ecologice.

Valabilitate

20 Nov 2019

7. Producător armean de ciocolată este interesat de un acord de servicii de distribuție
Ref: BOAM20181101004
Compania armeană a fost înființată în 2013. Produce produse din ciocolată, cum ar fi
diferite tipuri de ciocolată, fructe uscate acoperite cu ciocolată, fructe uscate
acoperite cu ciocolată cu marțipan, precum și bomboane de ciocolată umplute și
fructe uscate ambalate.

Descriere

Compania utilizează fructe și nuci naturale uscate in aceste produse. Materia primă,
precum și toate materialele de ambalaj pe care compania le utilizează în producția sa
sunt importate numai din țările UE. Ambalajul companiei este atractiv și este potrivit
potrivit pentru cadouri cu diverse ocazii.
Compania este echipată cu echipamente moderne și funcționează conform
standardelor HACCP. Vinde deja produsele pe piața UE.
Compania armeană caută un acord de servicii de distribuție care să ajute la
extinderea, promovarea și vânzarea produselor companiei pe piața UE.
Compania asigură calitate superioară a produselor sale prin utilizarea unor materii
prime de o calitate superioară importate din UE, precum și a unor fructe și nuci
naturale uscate.

Specificații
tehnice

Compania oferă o gamă largă de produse din ciocolată diferite și fructe uscate, care
sunt, de asemenea, potrivite ca si cadouri. În comparație cu calitatea produselor,
compania oferă prețuri competitive pe piață.
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Compania armeană caută distribuitori de alimente care ar putea fi interesați de
produsele companiei, pe care le vor promova și vinde pe piața UE, in baza unui acord
de servicii de distribuție.
Valabilitate

06 Dec 2019

8. Companie olandeză experimentată în inginerie alimentară, consultanță și formare caută
furnizori de servicii alimentare și organizații guvernamentale în baza unui acord de
servicii
Ref: BRSE20180907001
Un IMM olandez consideră că poate aduce o schimbare importantă pentru planetă,
făcând mici modificări ale veselei (farfuriilor). Prin introducerea unor metode
inovatoare pentru optimizarea felurilor de mâncare, IMM-urile ajută industria
serviciilor alimentare și partenerii guvernamentali să reducă impactul asupra mediului
și deșeurile alimentare, sporind în același timp profiturile, sănătatea și satisfacția
clienților.
IMM-ul olandez este alcătuit din bucătari-șefi, cercetători și agenti de implementare
care pot ghida profesioniștii și organizațiile din domeniul serviciilor alimentare, prin
strategii dovedite, cu experiența proprie, în domeniul tranziției în proteine și al dietei
concentrate pe plante.
La începutul unei cooperări cu partenerii de servicii alimentare, IMM-ul olandez
definește cadrul de referinta: calculează costurile, deșeurile și impactul asupra
mediului pe care companiile alimentare le-ar putea economisi. Apoi pune în aplicare
ideile care au reieșit folosind:
Descriere
- sustenabilitatea meniului: compania optimizează feluri de mâncare pentru a
economisi mediul, costurile și deșeurile, menținând în același timp aplicabilitatea
practică și satisfacția clienților.
- dezvoltarea unei echipe “verzi”: antrenorii companiei, motivează și implică echipe
pentru a asigura implementarea corectă și pe termen lung.
- ingineria pentru alegerea alimentelor: compania îi îndeamna pe oaspeți să aleagă
mâncăruri durabile, sănătoase și profitabile.
În ultima etapă, compania susține comunicarea despre impactul durabilității realizat
de partener și ajută la răspândirea mesajului.
În ultimii șapte ani, compania olandeză s-a afirmat in Olanda ca o organizație capabilă
să facă intervenții cu impact în industria serviciilor alimentare.
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De la început, IMM-ul s-a concentrat pe dezvoltarea metodelor bazate pe știință și pe
inițierea proiectelor de cercetare pentru a dovedi că investiția în alimente durabile
poate fi realistă și profitabilă.
Compania cooperează cu organizații guvernamentale prin implementarea de
proiecte care asigura durabilitatea într-o comunitate. Reducerea deșeurilor și
facilitarea unui stil de viață sănătos sunt principalele obiective ale acestor proiecte.
IMM-ul olandez ar dori să-și extindă afacerea și caută parteneri care activează în
industria serviciilor de alimentație pentru a-și mări compania și a implementa
serviciile oferite la nivel internațional.
Partenerii actuali sunt industriile mari de servicii alimentare, precum și guvernele
naționale și locale. Serviciul oferit este deja implementat cu succes în mai multe
lanturi hoteliere și în supermarketuri din Olanda.
Specificații
tehnice

Valabilitate

IMM-ul olandez încearcă să colaboreze cu industrii internaționale de servicii
alimentare la scară largă, care caută modalități inovatoare de a minimiza impactul
asupra mediului, menținând în același timp produse / preparate de înaltă calitate.
05 Dec 2019
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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

een@adrnordest.ro
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