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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.

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.

een.ec.europa.eu

1. Producător bulgar de fructe și legume conservate este interesat de acorduri de producție
și de distribuție
Ref: BOBG20190226001

Descriere

Companie de producție din Bulgaria, specializată în fabricarea unei game largi de
conserve de fructe și legume, de înaltă calitate, își propune să-și extindă activitatea
internaționala. Compania oferă parteneriate în cadrul unor acorduri de servicii de
distribuție și acorduri de fabricare.
Companie din Bulgaria modernă și dinamică, producătoare de conserve delicioase din
legume și conserve este interesată de extinderea parteneriatelor internaționale.
Compania are tradiție de lungă durată, combinând o viziune clară asupra cerințelor
viitoare de produse gourmet de înaltă calitate, destinate pe o piață globala, cum ar fi
Germania, Canada, SUA, Australia, Rusia și Israel.
Compania este infiintata in 1996 si are traditii puternice in fabricarea conservelor pe
piata bulgara si internationala. Noua fabrică modernă și-a deschis porțile în 2008,
îmbunătățind în continuare capacitatea de producție a companiei. Are o capacitate
mare de producție și respectă standardele de calitate actuale.
Materia prima este selectata manual, respectand cele mai înalte standarde de calitate.
Echipa tânără și ambițioasă este la dispoziția clienților săi pentru a-și asigura succesul
general, într-un mediu dinamic al pieței actuale.

Specificații
tehnice

Sortimentul oferit, care include pasta de tomate, lyutenica, pate, produse sterilizate,
gemuri si sosuri, se formeaza pe baza unor retete clasice si gusturi testate de
consumatori.
Fructele și legumele sunt ecologic curățate, selectate manual și verificate cu atenție,
pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de calitate. Compania dispune de grădini
proprii și tehnologii de producție moderne, care garantează un control maxim și un
rezultat perfect.
Compania oferă o politică flexibilă de stabilire a prețurilor pentru fiecare partener și
client corporativ. În ceea ce privește tendința de extindere a parteneriatului său
internațional, pe de o parte, compania oferă facilitățile sale de producție pentru a lucra
în baza unui acord de fabricație, iar pe de altă parte, oferă parteneriate în cadrul unor
acorduri de servicii de distribuție.
Compania este interesată să identifice parteneri, în cadrul unor acorduri de distribuție,
interesati de promovarea și vânzarea producției companiei pe piața UE și nu numai.
Acestia ar putea fi lanțuri alimentare, comercianți, lanțuri de supermarketuri și
magazine mari.
Partenerii din cadrul unui acord de fabricație ar putea fi producători interesați de
cooperare pe termen lung, pentru fabricarea de noi produse. Rolul partenerului este
de a comanda produse companiei bulgare pentru producția de conserve.

Valabilitate

31 Aug 2020
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2. Un producător francez de madeleines caută distribuitori și producători
Ref: BOFR20190115001

Descriere

Specificații
tehnice

Un producător din Franța de madeleines de înaltă calitate, cu diferite arome, oferă
acorduri de servicii de distribuție în Europa și contracte de fabricație.
Un producător francez care si-a dezvoltat propriile rețete și realizeaza producție
proprie de madeleines tradiționale dorește să-și extindă afacerea datorită creșterii
semnificative a capacității sale de producție.
Principalele caracteristici ale produselor sunt următoarele:
- realizate cu unt
- 100% fabricate în Franța
- gust natural / organic / fără gluten + 25 arome disponibile în acest moment
- garantie 40 de zile
- fără conservatori
- ambalare individuală
- ambalate în cutii de carton cu dimensiuni diferite
- marketing profesionist
Pentru a-și dezvolta afacerea, compania caută noi parteneri în Europa în cadrul unor
acorduri de servicii de distribuție.
De asemenea, este posibilă vânzarea în stare congelata sau sub formă de pastă (este
necesar transport frigorific), pe baza unor acorduri de fabricație.
Compania își poate vinde produsele sub propria marcă sau etichetă privată.
Compania caută noi parteneri în Europa, în baza unui acord de servicii de distribuție,
cum ar fi:
- noi puncte de vânzare, cum ar fi magazine de delicatese;
- distribuitori mici (magazine);
- angrosiști

Valabilitate

26 Feb 2020

3. Companie lituaniană, specializată în confectionarea de produse din lemn, caută parteneri
din întreaga lume să lucreze în baza unui acord de distributie, agentie comerciala sau a
unui contract de producție
Ref: BOLT20190212001

Descriere

O companie lituaniană care produce ferestre din lemn, uși interioare și exterioare și
case de grădină din lemn se oferă să coopereze cu alte companii din sectorul de
mobilier în baza unui acord de distribuitie, agentie comerciala sau contract de
producție.
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Specificații
tehnice

Compania și-a început activitatea în 1994. De-a lungul anilor, odata cu dezvoltarea
producției și de tehnologie, personalul a crescut la 110 muncitori. De peste 24 de ani,
compania produce ferestre, usi, paturi si case pentru gradina din lemn de inalta
calitate. Compania a prezentat produsele sale în peste 20 de expoziții. Produce o
varietate de dimensiuni și configurații de ferestre și uși de tip european (EURO 68,
EURO 92) și scandinav (deschise spre exterior), din lemn de pin. Toate materialele
folosite sunt certificate și respectă cerințele clientilor.
Semifabricatele sunt din lemn masiv, prin urmare, există o mai mică deformare a
contracției și extinderii lemnului, de asemenea, există si o probabilitate mai mică de
denaturare și fisurare. Semifabricatele din lemn de pin pot fi îmbinate cu unghi sau
fără îmbinare.
Produsele pot fi fabricate conform standardelor europene (în interior) și scandinave
(în afara), în funcție de solicitarea clientului.
Compania ar dori să colaboreze cu agenții comerciale pentru a-și prezenta produsele
în străinătate, în baza unui acord de agenție comercială. De asemenea, există
posibilitatea de a lucra în cadrul unui contract de fabricație, pentru comenzi speciale.
Compania oferă si posibilitatea de a lucra în baza unui acord de servicii de distribuție
și de a-și vinde produsele în străinătate.
Compania lituaniană este interesată să găsească distribuitori și agenți comerciali din
întreaga lume pentru a-și exporta gama largă de produse și pentru a-și extinde
afacerea, dar si pentru a lucra în baza unui contract comercial sau a unui contract de
servicii de distribuție.
Compania produce ferestre din lemn europene si scandinave, usi interioare si
exterioare din lemn, mobilier, case de gradina si poate lucra sub contract de
fabricatie.

Valabilitate

19 Mar 2020

4. Producător de confecții textile din Turcia caută clienți interesati de contracte de executie
Ref: BOTR20170112001

Descriere

Un producător experimentat de textile din Turcia, având o capacitate mare de
producție caută subcontractanți care solicită contracte de executie. Varietatea de
capacități de producție și producția/livrarea "la timp" sunt cele mai importante
avantaje ale companiei. Partea solicitantă poate alege perioada de livrare, cantitatea,
țesătura și modelul produsului. Compania este deschisă pentru contracte de fabricare
și subcontactare în toate țările din rețea.

Specificații
tehnice

Compania este situată în regiunea Mării Negre. Inceputa ca o afacere de familie întrun atelier mic în urmă cu 18 ani, compania și-a mărit piața și volumul producției an de
an. Astăzi, compania este cel mai mare producător de textile din regiune și unul dintre
cei mai mari producători de pe piața locală.
Cu echipamente de ultimă generație și peste 200 de angajați, compania are
capacitatea de a adapta aproape toate tipurile de producție. Are experiență în
producerea unei game largi de produse textile pentru exterior. Principalele tipuri de
produse sunt: jachete, paltoane, cămăși, pantaloni, fuste etc., dar si mănuși, șepci și
corturi. De asemenea, executa uniforme speciale (de poliție, militare etc.). Productia
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este destinata atât piețelor locale, cât și pentru cele externe; in viitor, compania
dorește să se concentreze mai mult pe piete externe.
Pentru a concluziona, compania are o bună reputație pentru furnizarea produse de
înaltă calitate și livrare la timp, poate gestiona o gamă largă de tipuri de țesături și
produce aproape toate tipurile de îmbrăcăminte. Capacitatea companiei este
suficient de mare pentru a satisface cererile. Compania caută clienți și subcontractanți
din orice țară din rețea. Aceștia participă deja la licitații publice și pe piețele
internaționale. Compania dorește să-și extindă piața în alte țări.
Partenerul poate cere ca produsele să fie produse în propria lor marcă. De asemenea,
aceștia pot cere ca produsele să fie produse în marca companiei.
Valabilitate

03 Mar 2020

5. Companie olandeză caută producători de IT în baza unui contract de servicii comerciale sau
de distribuție
Ref: BRNL20190109001

Descriere

Companie olandeză de dezvoltare a afacerilor cauta producători IT inovatori
interesati de noi parteneri pentru a se extinde pe noi piețe. Compania oferă o rețea de
parteneri relevanți pentru a mări rapid afacerea producătorilor de IT prin creșterea
vânzărilor și creșterea gradului de conștientizare a mărcii. Compania olandeză
accelerează timpul de lansare a produselor noi și propune colaborarea în cadrul unei
agenții comerciale sau al unui acord de servicii de distribuție.
Compania olandeză este înființată în 2015 de către profesioniști IT, cu un background
puternic în vânzări, marketing și management. Compania este specializată în
introducerea pe piața UE a soluțiilor, produselor și serviciilor TIC inovatoare.
Compania are o rețea vastă de parteneri de retea, de ex. distribuitori, revanzatori cu
valoare adăugată, integratori de servicii, alianțe strategice și investitori. Ei au clienți
în întreprinderi, cum ar fi: telecomunicații, utilități, finanțe, petrol și gaz, logistică și
producție. Aceștia caută producători IT inovatori interesati de noi parteneri să-și
extindă afacerea prin înființarea de noi piețe în Olanda, Europa și SUA, în cadrul unei
agenții comerciale sau al unui acord de servicii de distribuție.

Specificații
tehnice

Daca este necesar, compania olandeză poate oferi orice combinație între următoarele
tematici, atât la nivel strategic, cât și operațional:
- Analiza oportunităților pieței
- Strategie de intrare și accesare piață
- Vanzari & Marketing
- Dezvoltarea afacerii
- (Tehnic) Suport pentru vânzări
Compania olandeză caută în prezent producători IT care doresc să fie reprezentați sau
asistați în ambiția lor de creștere europeană. Soluțiile IT oferite de preferință vizează
organizațiile B2B. Soluția ar trebui să fie deja pe piață, de preferință cu referințe active
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sau clienți de lansare. În funcție de companie și soluția IT, compania olandeză poate
oferi o agenție comercială sau un acord de servicii de distribuție.
Valabilitate

28 Feb 2020

6. Agenție olandeza de recrutare care recrutează angajați cu studii superioare pentru
companii din Țările de Jos solicită alte agentii partenere cu care să colaboreze
Ref: BONL20190131001

Descriere

Agenția olandeză de recrutare recrutează angajați europeni cu studii superioare
pentru clienții săi din Olanda, care activează în ramurile tehnologiei informației și
comunicațiilor. Caută parteneri de incredere, în baza unui acord de servicii, pentru a
recruta profesioniști competenți în domeniul locurilor de muncă solicitate din Olanda.
Agenția de recrutare din Olanda operează în principal în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor. Agenția recrutează angajați europeni cu studii
superioare (licenta sau master) pentru clienții săi din Olanda. Caută oameni care au
ambiția și educația să înceapă sau să facă din următorul pas în carieră, să opereze întrun mediu tehnic provocator sau IT (internațional).
Agenția de recrutare are mulți ani de experiență în managementul resurselor umane
și recrutare și cunoaște reglementările privind străinii care lucrează în Olanda.

Specificații
tehnice

Agenția de recrutare caută parteneri fiabili, în baza acordului de servicii, pentru a
recruta profesioniști competenți în domeniul locurilor de muncă din Olanda.
Această agenție olandeză de recrutare;
• Poate oferi servicii pentru toate tipurile de industrii, pentru companii mici, dar și
pentru companii multinaționale
• Are experiență în recrutare și gestionare a resurselor
• Cunoaște legile și reglementările pentru străini care lucrează în Olanda
• Are o vastă rețea profesională și socială în Olanda
• Este, de asemenea, capabila să recruteze persoane din Olanda pentru posturi
vacante în străinătate.

Valabilitate

21 Feb 2020

7. Birou de inginerie și consultanța tehnică specializată în proiectarea ecologică și
circularitatea produselor din Austria caută acorduri de servicii
Ref: BOAT20190225001

Descriere

Acest IMM austriac oferă diferite servicii în domeniul designului ecologic și al evaluării
și îmbunătățirii performanțelor de mediu a produselor din diverse industrii, acoperind
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toate etapele de la concepție și dezvoltare până la integrarea în modele de afaceri noi.
Comunicarea de mediu și strategiile de marketing bazate pe avantajele de mediu
reprezintă o altă competență de bază a companiei. Aceste servicii pot ajuta clienții să
îmbunătățească și să valorifice abordările durabile de afaceri.
Acest IMM cu experiență austriac oferă servicii tehnice și soluții de consultanță care îi
ajută pe clienții săi din diverse industrii să evalueze și să îmbunătățească performanța
de mediu a produselor și serviciilor lor. Dezvoltarea unor moduri de comunicare
eficiente în mediul înconjurător și modele de afaceri bazate pe economie circulară
poate îmbogăți oferta partenerilor din diferite sectoare care sunt interesați de
acorduri de servicii. Acest Acest IMM are 14 ani de experiență și oferă următoarele
servicii:
- evaluări tehnice:
Inginerii experți ai companiei efectuează evaluări tehnice pentru a identifica aspectele
de mediu și impactul produselor (adică legate de utilizarea materialelor, a procesului
de producție, a energiei și a deșeurilor). Opțiunile variază de la evaluările ciclului de
viață simplificate la cele complete, în conformitate cu ISO14040 și ISO14044, precum
și amprentele produsului în conformitate cu ISO 14026.
Metodele și instrumentele utilizate de companie pot fi aplicate la o gamă largă de
produse. Ei au lucrat cu clienți din diferite sectoare, cum ar fi produse electronice și de
construcții, mobilier, mașini și unelte, ambalaje, vehiculele (grele si usoare) de
transport.
Specificații
tehnice

- Consultanță strategică:
Pe baza evaluărilor de mediu, compania își sprijină clienții în procesul de inovare,
evaluând gama actuală și planificată de produse și însoțind procesul de dezvoltare a
produselor pentru a ajunge la produse ecologice și orientate către viitor. Diferite
pachete de consultanță iau în considerare nevoile specifice ale clienților, de exemplu,
start-up-uri, IMM-uri, precum și organizații mari.
Prin oferirea propriului instrument de software bazat pe licență, compania încearcă să
consolideze know-how-ul clienților săi, astfel încât aceștia să efectueze propria
evaluare a amprentei de carbon a produselor proprii.
-Comunicare efectiva:
Compania traduce rezultatele evaluării obiective și standardizate de mediu în
cunoștințe bazate pe fapte privind produsele, pentru comunicațiile corporative de
mediu (de exemplu, Declarațiile de produs pentru mediul înconjurător - EPD-uri),
pentru a asigura transparenta pe piața.

- Training-uri personalizate:
Compania oferă cursuri de formare pe o varietate de subiecte, cum ar fi aspecte de
mediu și impact asupra produselor, principii și strategii de proiectare ecologică și
procese de inovare către produse orientate spre viitor. Aceste subiecte sunt
prezentate în legătură cu aspectele specifice ale organizației și ale managementului
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acestora și explorează potențialul de îmbunătățire al produselor și proceselor, de
creare a modelelor de economie circulară și de utilizare a instrumentelor de
comunicare ecologică.
Cursurile prezintă exemple de evoluții reale ale produselor, încorporează utilizarea
instrumentului software de licență pentru amprenta de carbon și oferă perspective
asupra oportunităților de afaceri prin implementarea proiectului ecologic.
Compania caută parteneri cu care să încheie acorduri de servicii și să participe ca si
partener de proiect în proiecte de cercetare ale UE.
Compania caută parteneri care ar dori să încheie un acord de servicii. Partenerii
potențiali sunt companii nou înființate, inovatoare, precum și companii înființate care
doresc să îmbunătățească aspectele de mediu ale produselor proprii, să comunice
performanța de mediu a produselor lor și să dezvolte noi modele de afaceri.
Se așteaptă ca partenerul să furnizeze informații detaliate despre produsele și
procesele lor.
Valabilitate

20 Mar 2020
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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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