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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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
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. 
 

1. O companie ucraineană specializată în producția de materiale din lemn caută producători 
de mobilier în baza unui contract de agenție comercială. 

Ref: BOUA20181123001 

Descriere  

O companie ucraineană se ocupă cu fabricarea de materiale care sunt utilizate în 
productia de mobilier, în special: pardoseli din lemn de bază, plăci laminate din lemn, 
plăci de masă și placi orientate. Compania caută agenți pentru produsele sale în baza 
unui acord de agenție comercială. 
 

Specificații 
tehnice   

Compania cu cele trei filiale de fabricație, cu sediul în Ucraina, își dezvoltă activitatea 
de peste 20 de ani. Compania oferă o gamă largă de materiale din lemn. Astfel de 
materiale sunt utilizate pe scară largă pentru fabricarea mobilei și în industria 
construcțiilor. Una dintre prioritățile companiei este protectia mediului. 
 
Gama de produse a companiei include astfel de produse: 
- PAL din lemn (grosime de la 10 mm la 28 mm)  
- Plăci laminate (diverse decorațiuni și structuri) sunt fabricate pe bază de PAL  
- Pânză de fațadă (plăci glazurate cu grosimea de 16 mm și 18 mm) este un produs 
realizat pe bază de PAL  
- Blaturi de masă (cu decorațiuni diverse de suprafață) sunt fabricate în conformitate 
cu tehnica postformării pe bază de PAL. Caracterizat prin robustețe și rezistență la 
diferiți factori de mediu. 
- Compania produce si PAL uscat. Astfel de produse au fost formate prin presarea 
fibrelor de lemn, folosind substanțe organice obligatorii în condiții de presiune ridicată 
și temperatură. Acest material se caracterizează prin omogenitatea sa pe întreaga 
grosime a plăcii PAL.  
 
Compania îndeplinește cerințele standardelor interne, cerințele legale în domeniul 
procesului de producție, certificate conform sistemului Forest Stewardship Council. 
Materiile prime din lemn sunt achiziționate de la furnizorii inspectați de Forest 
Stewardship Council-certified și Forest Stewardship Council.  
 
Compania are in functiune echipamente produse de companii străine de renume, cum 
ar fi: Dieffenbacher, Siempelkamp, Vits. 
 
Compania oferă partenerilor săi soluții inovatoare, elaborate cu atenție pentru 
cerințele individuale ale tuturor industriilor care utilizează industria prelucrătoare a 
lemnului. 
 
Compania este interesată de extinderea exportului propriilor produse. Prin urmare, în 
acest scop, compania caută o companie sau un partener care va reprezenta compania 
pe piețele externe pentru a stabili relații în baza unui contract de agenție comercială. 
 

Valabilitate  20 Jan 2020 
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2. Un exportator israelian de ierburi proaspete de calitate superioară, fructe și legume este 
interesat de  cooperare cu importatori străini în cadrul unui acord de servicii de distribuție 

Ref: BOIL20180903001 

Descriere  

O companie israeliană specializată în exportul de ierburi proaspete, fructe și legume 
de peste 11 ani caută parteneri strategici în diferite regiuni ale UE. Avantajele includ 
produse de nivel înalt calitativ, corespunzătoare standardelor mondiale, livrare la timp 
inclusă în prețul de producție, gamă largă de produse.  
Partenerii vizați sunt, în principal, importatori locali de fructe proaspete, legume și 
ierburi de înaltă calitate. Compania solicită un acord de servicii de distribuție. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania israeliană a fost înființată în 2006. De atunci a fost specializată în exportul 
de ierburi proaspete, fructe și legume din Israel în Europa, Orient etc. Compania și-a 
mărit linia de produse și astăzi exportă o gamă largă de articole exotice și legume de 
la cultivatori din Israel. 
 
Compania de export, producătorii și divizia de ambalare au obținut certificările 
obligatorii de calitate. Respectă cu strictete toate standardele de calitate cerute pe 
diferite piețe din întreaga lume, inclusiv în Europa. 
Compania a recrutat personal de vânzări și marketing, cu înaltă calificare, cu 
experiență în marketing, vânzarea de produse agricole proaspete, care se ocupă de 
piețele de export din Europa, Europa de Est, Rusia, Orientul Îndepărtat și Statele Unite. 
 
Depozitul companiei se află pe aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv, Israel. 
Acest lucru permite un control mai bun al produselor la intrare și la ieșire și oferă 
flexibilitate în ceea ce privește livrările cu avionul. Compania a construit o rețea extinsă 
de furnizori fermieri și cumpărători locali în străinătate. 
 
Au depozit logistic în Olanda și își livrează producția de acolo. Prețurile de producție 
includ livrarea, ceea ce reprezintă un avantaj fără îndoială. 
Compania a lucrat în acest mod, stabilit cu partenerii săi, de mulți ani și a reușit sa-si 
atinga scopurile. Altii potențiali parteneri sunt bineveniți să coopereze. 
Compania caută cooperarea cu companii străine - importatori de fructe proaspete, 
legume și plante medicinale în baza unui acord de servicii de distribuție, care include o 
gamă largă de produse: busuioc, busuioc roșu, menta, ruccola, arpagic, oregano, 
rozmarin, tarhon, cimbru, lemongrass, maghiran, salvie, coriandru, marar, patrunjel, 
cimbru etc. 
 
Partenerii potențiali ar putea fi: 
1) companii locale care importă fructe proaspete, legume și ierburi, conectate la 
industria alimentară locală; 
2) companii de ambalaje, care lucrează cu comercianți cu amănuntul; 
3) societăți cu ridicata. 
 

Valabilitate   20 Jan 2020 
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3. Un producător ucrainean de încălțăminte de înaltă calitate caută distribuitori 

Ref: BOUA20181128002 

Descriere  

Compania ucraineană din Kiev este specializată în realizarea de încălțăminte la modă 
și de înaltă calitate. Compania caută parteneri pentru a reprezenta marca și produsele 
sale, în principal în Europa, în cadrul unui acord de servicii de distribuție. 
 

Specificații 
tehnice  

Această companie ucraineană este o afacere mică, care s-a specializat în producerea 
de încălțăminte de aproape 8 ani. 
Are propria linie de produse, creată pentru fiecare sezon (primăvara / vara, toamna / 
iarna), precum și producerea de pantofi personalizați pentru designeri sau mărci. De 
asemenea, produce pantofi pentru ocazii speciale, cum ar fi festivaluri sau pentru 
dansatori. 
 
Compania își proiectează și dezvoltă pantofii de la zero, trecând prin toate etapele de 
fabricație de la concept si aprovizionare cu toate materiile prime necesare (piele, 
tocuri etc.), pentru a produce produsul finit. Compania are un magazin online foarte 
bine dezvoltat, prin care își vinde produsele la nivel național. 
 
Compania caută parteneri potențiali din țări UE pentru a încheia un acord privind 
serviciile de distribuție. Partener potențial poate fi orice magazin, centre comerciale 
etc. Termenii de livrare pot fi discutati individual. Rezultatul așteptat este realizarea 
de profit și intrarea pe o piață nouă. 
 
Compania caută distribuitori en-gros de încălțăminte din Europa și nu numai, cu 
legături cu magazine din marile lanțuri, mărci independente. Partenerul ar trebui să 
aibă o reputație și o rețea bine stabilită în acest sector și să poată extinde volumul și 
gama vânzărilor companiei. Sunt luate in calcul si servicii de distribuție. 
 

Valabilitate   20 Jan 2020 

 

4. Producător german de echipamente pentru spitale caută noi furnizori 

Ref: BRDE20181208001 

Descriere  

Un producător german este specializat în fabricarea de echipamente pentru a sprijini 
femeile care muncesc pentru unitățile de livrare și maternități. Avand o buna 
cunoaștere a pieței germane, compania dorește să-și extindă portofoliul și caută 
parteneri internaționali interesați de un acord de servicii de distribuție. Partenerii 
potențiali sunt producătorii de echipamente pentru unitățile de livrare și 
departamentele de muncă. 
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Specificații 
tehnice  

Compania germană fondată în 1995 este specializată în fabricarea și distribuția de 
echipamente de muncă pentru femei, echipamente pentru unitățile de livrare și 
maternități, ca exemplu scaune, cabluri pivotante, băi și așa mai departe. 
Prin urmare, compania are o experiență pe termen lung în domeniu și este foarte bine 
reprezentată pe piața germană. Compania germană lucrează deja cu o companie din 
Marea Britanie. 
 
Compania germană are cunoștințe foarte bune despre comerțul internațional și 
fluent în limba engleză. 
 
Compania germană este experta în achiziționarea profesională și de succes a noilor 
clienți și aduce expertiză în produse, piețe, tehnici și clienți. 
Compania germană oferă sprijin pentru vânzări producătorilor internaționali din 
acest domeniu. Compania caută furnizori de încredere, care doresc ca produsele lor 
să fie introduse pe piața germană și sunt interesate de un acord de servicii de 
distribuție. 
 

Valabilitate  08 Jan 2020 

 
5. Companie din Grecia specializata în producția de semințe și comerț cu cereale caută un 

furnizor de micorize pentru agricultura  

Ref:  BRSI20180910001 

Descriere  

Un IMM din Grecia, care activează în producerea și comercializarea semințelor de 
cereale și leguminoase, caută furnizori de inoculanți comerciali de micorize pentru 
agricultura tradițională. Produsul căutat va fi utilizat pentru tratarea semințelor, 
pentru a îmbunătăți rezistența și a crește randamentul general al culturilor. Compania 
caută parteneri pentru a incheia un acord de licență. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania este situata în centrul Greciei și activează în domeniul producției de 
semințe începând cu anul 1995. Este specializată în agricultură pe baza de contract, 
care permite producerea și introducerea pe piață a semințelor certificate de cereale 
(grâu dur, grâu moale și orz) și legume (linte și năut). În plus, compania 
comercializează semințe certificate de ovăz, porumb, sorg, șprot pentru animale 
(lucernă, mazare) și plante industriale (bumbac). 
 
Compania a stabilit deja parteneriate cu diverse industrii din Grecia și din străinătate, 
deoarece este foarte orientată spre inovație și își extinde continuu gama de produse. 
Pentru a evalua calitatea și caracteristicile semințelor sale, compania infiinteaza loturi 
experimentale pe întreg teritoriul grecesc. În acest fel, este capabila să evalueze atât 
cantitativ, cât și calitativ soiurile sale în diferite zone sol-climatice și în condițiile 
actuale de cultivare, înainte de a intra în lanțul de productie sau în marketingul direct. 
Pentru a crește productivitatea culturilor și pentru a spori calitatea solului, fără a 
utiliza substanțe chimice, compania caută furnizori de micorize pentru agricultura 
tradițională,  Produsul căutat ar trebui să fie foarte concentrat și adecvat pentru 
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agricultura ecologică, conținând numai ciuperci naturale. În plus, acestea ar trebui să 
se aplice și in agricultura convenționala. 
 
Produsul cerut va fi utilizat pentru tratarea semințelor, pentru a îmbunătăți rezistența 
și pentru a crește randamentul general al culturilor.  
 
Compania caută parteneri specializați în dezvoltarea de soluții pentru tratarea 
semințelor, folosind micorize, in baza unui acord de licență. 
 

Valabilitate  05 Jan 2020 

  
 

6. Companie italiană, cu sediul în Sicilia, lider în distribuția profilelor de aluminiu, caută 

acorduri de licență și acorduri de distribuție. 

Ref:  BRIT20180924001 

Descriere  

Compania italiană, cu sediul în Palermo (Sicilia), distribuitor de profile din aluminiu și 
profile PVC, caută acorduri de licență și acorduri de distribuție în Europa de Est, China, 
Orientul Mijlociu, India și Turcia. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania italiană, situată în Sicilia, în apropiere de Palermo, este specializată în 
distribuția profilelor din aluminiu termoizolant, profile din aluminiu rece, profil PVC, 
pentru ferestre, verande și amenajări exterioare ale clădirilor rezidențiale sau 
comerciale, inclusiv hoteluri și stațiuni. Clienții direcți ai companiei sunt meșteșugari, 
precum și companii mici și mijlocii de construcții, ceea ce permite companiei să ofere 
clienților finali ferestre personalizate, unul dintre punctele forte ale activităților 
companiei. Cercetarea de produse mai inovatoare și robuste care vor fi oferite 
clienților finali este una dintre activitățile principale ale companiei. 
 
Din acest motiv, compania acordă o atenție deosebită selecției furnizorilor, alegând 
cine este capabil să asigure o resursă constantă pentru îmbunătățirea performanței 
produselor și a designului, la prețuri competitive 
 
Vânzarea medie anuală de profil de aluminiu de calitate medie și înaltă este egală cu 
aproximativ 550 de tone. 
 
Experiența companiei permite înțelegerea nevoilor clienților finali și oferirea de sprijin 
în evoluția noilor tehnologii. 
Compania are, de asemenea, relații bune cu arhitecții și inginerii locali. 
Toate aceste realizări au permis companiei să acționeze ca intermediar pentru 
furnizori, meșteșugari și clienți finali. 
 
Compania caută un acord de distribuție pentru a revinde produsele unui potențial 
furnizor (de preferat cu drept exclusiv de distribuție). 
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În plus, societatea este deschisă să stabilească un acord de licență având drept obiect 
dreptul de a utiliza inovația tehnologică creată de partenerul potențial sau licența 
acestuia pentru a permite și autoriza compania să-și creeze propriile produse și să le 
distribuie. 
 
Companiile solicitate sunt cele care executa operatiuni de extrudere de blocuri de 
aluminiu, extruderi de profile din aluminiu rece sau termic tăiat pentru construcția de 
ferestre de montaj, extrudere de profile din PVC pentru construcția de ferestre de 
montare. 
 

Valabilitate  15 Dec 2019 

 
7. Companie italiană producătoare de materiale tipărite caută parteneri în baza unui 

contract de servicii 

Ref:  BOAM20181101004 

Descriere  

O companie italiană care produce materiale tipărite pentru autoritățile publice este 
lider pe piața națională și caută parteneri pentru participarea comună la licitațiile 
publice din UE în baza unui acord de servicii. 
Compania oferă partenerilor, în schimb, sprijin în participarea la licitațiile italiene 
pentru zonele de interes. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania italiană a fost infiintata în 1972 și reprezintă, prin cele cinci divizii (Graphic 
Industries, Packaging and Paper, Publishing, Digital and School) una dintre cele mai 
importante companii italiene de tipărire și editare. 
 
Datorită experienței de zeci de ani, compania este lider în Italia în domeniul 
producției de materiale tipărite pentru autoritățile publice și cu referire specială la 
domeniul furnizării materialelor tipărite pentru companiile spitalicești. 
 
Compania ar urma să încheie parteneriate cu companii europene care operează în 
sectoare adiacente, care au ca entități clienți organisme publice din UE și spitale. 
 
Zonele identificate sunt următoarele: 
- furnizarea de papetărie 
- furnizarea de hârtie de birou 
- furnizarea de etichete 
- furnizarea de articole necesare in furnizarea de mâncare (tavite, tacâmuri din 
plastic, șervețele de hârtie, role de hârtie, hârtie igienică etc.). 
 
Parteneriatul de afaceri ar putea prevede o sinergie prin care compania italiană 
primește sprijin pentru a participa la licitațiile UE de tipărire, iar partenerii primesc 
sprijin pentru a participa la licitațiile italiene de interes. 
 

Valabilitate    11 Dec 2019 
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8. Companie greacă de inginerie caută noi furnizori de echipamente de încălzire și sisteme 

de economisire a energiei 

Ref:  BRSE20180907001 

Descriere  

O companie de inginerie civilă din Grecia, activă în domeniul sistemelor de 
economisire a energiei, încearcă în prezent să se extindă pe segmentul de retail. Caută 
furnizori de încălzitoare solare de apă, echipamente de încălzire, pompe de căldură, 
cazane, echipamente de economisire a energiei, monitorizare a energiei, instrumente 
de încălzire etc. Produsele ar trebui să fie eficiente și competitive. Compania este 
interesată de un acord de servicii de distribuție. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania de inginerie civilă din Grecia are o tradiție îndelungată în tehnologii 
inovatoare și sisteme de economisire a energiei. Activitățile principale ale companiei 
includ proiecte de construcție cu soluții de economisire a energiei. Peste 2.000 de 
proprietari de clădiri au folosit compania pentru a construi, renova și aplica noi 
tehnologii în propriile case. Serviciile companiei includ soluții de economisire a 
energiei la locul de reședință, izolare la domiciliu, instalarea încălzitoarelor solare, 
instalarea de noi sisteme de încălzire, renovări de case și magazine. Pentru 
promovarea serviciilor menționate, compania a creat un portal online cu 800-900 
vizitatori unici pe zi. 
 
Compania încearcă acum să se extindă la comerțul cu amănuntul cu produse relevante 
utilizate în cadrul serviciilor deja furnizate. Compania ar dori să încheie noi 
parteneriate cu furnizori sau producători de sisteme de economisire a energiei. În 
acest scop, se caută producători sau furnizori de încălzitoare de apă solară, 
echipamente de încălzire, pompe de căldură, cazane, echipamente de economisire a 
energiei, răcire, detectarea și repararea umidității, monitorizarea energiei, aparatura 
de încălzire etc. Compania greacă așteaptă propuneri care vor combina calitatea 
înaltă, performanța ridicată, fiabilitatea și prețurile accesibile. 
 
Compania grecească caută companii care fabrică sau furnizează produse in baza unui 
acord de servicii de distribuție. 
Compania caută producători sau furnizori de sisteme de economisire a energiei: 
detectarea și repararea umidității, încălzire, răcire, pompe încălzitoare, cazane, 
echipamente de economisire a energiei, monitorizare a energiei, aparatura de 
încălzire etc. 
 

Valabilitate    17 Nov 2019 
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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: Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț 
tel: 0233 218.071 
fax: 0233 218.072 
e-mail: een@adrnordest.ro 
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