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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 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. Distribuitor polonez de cereale caută furnizori de cereale ecologice
Ref: BRPL20190808002

Companie poloneză cu sediul în apropiere de Lublin, specializată în
producția și distribuția de cereale ecologice, este interesată de cooperare
cu furnizori de cereale organice - producători / fermieri.
Compania poloneză este interesată, în principal, de următoarele produse:
lupin dulce, fasole, mazăre galbenă, ovăz, grâu, orz și secară.
Importatorul și exportatorul polonez de cereale organice caută noi
posibilități de cooperare cu furnizori de cereale ecologice, în principal.
Cooperarea avuta in vedere este în baza unui acord comercial, de
distribuție sau furnizor.
Descriere

Întreprinderea poloneză oferă o gamă completă de plante și leguminoase.
Nu există bariere lingvistice sau alte dificultăți deoarece compania
poloneză are o experiență de mulți ani în afaceri internaționale.
În principiu, compania cooperează cu parteneri din Europa de Est și de
Vest și este interesată să colaboreze cu parteneri din regiunile respective.
Are certificare HACCAP (analiza pericolelor și punctelor critice de control),
GMP + (bune practici de fabricație) și certificate de audit Eco.
Compania poloneză este interesată să stabilească noi relații cu companii
care folosesc cereale brute și plante leguminoase în activitatea sa. De
asemenea, antreprenorul polonez ar dori să coopereze cu distribuitori și
agenți care livrează produse alimentare poloneze pe piețele sale.
Compania este interesată de distribuirea a aprox. 25 tone pe o livrarey.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania poloneză este interesata de colaborare cu distribuitori și agenți
din țări europene interesate în promovarea și distribuirea produselor
agroalimentare poloneze pe piețele sale. Partenerul străin ideal ar fi un
distribuitor de cantități mari de produse alimentare. Un criteriu important
pentru întreprinderea poloneză este experiența în cooperare internațională.
19 August 2020

2. Importator polonez de vinuri și produse alimentare caută furnizori de vin
ambalat în pungă / cutie, pe baza unui contract de agenție comerciala, servicii
de distribuție sau acord de furnizor.
Ref: BRPL20190808003

Companie poloneză situată în sud-estul Poloniei și specializată în importul
și distribuția de vinuri și produse alimentare din alte țări este interesată să
stabilească cooperare cu parteneri străini.
Descriere

Activitatea principală a companiei este importul de vin și de produse
alimentare din Italia. Antreprenorul polonez are relații cu plantatori / fermieri
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italieni, producători / distribuitori de vinuri și produse alimentare. Compania
vizitează în mod regulat Italia, pentru a-si cunoaste partenerii si a se
familiariza cu produsele importate. Întreprinzătorul caută furnizori de pungi
pentru cutii de vin.
Compania este interesată de o colaborare pe termen lung și fructuoasă cu
furnizorii de produse menționate mai sus. Partenerii ideali ar trebui să fie:
proprietari de plantații de struguri, distribuitori / producători de vinuri.
Cooperarea avuta in vedere este sub forma unei agenții comerciale, servicii
de distribuție sau acord intre furnizori. Rolul partenerului este de a furniza
ambalaje (pungi) pentru vinurile ambalate in cutie ale companiei poloneze.
Antreprenorul străin va fi responsabil pentru calitatea vinurilor furnizate sub
formă de pungă în cutie.

Specificații
tehnice

Antreprenorul polonez caută posibilități de cooperare între furnizori străini:
producători și distribuitori de vin ambalat in pungi. Partenerul avut in vedere
va fi responsabil pentru furnizarea de produse de înaltă calitate catre
compania poloneze. Importatorul polonez așteaptă contribuții de marketing
din partea partenerilor străini, participarea la evenimentele specific
dedicate vinului și produselor alimentare din Polonia.
Cooperarea ar trebui să se bazeze sub forma unei agenții comerciale,
servicii de distribuție sau acorduri de furnizori.

Valabilitate

14 August 2020

3. IMM german caută utilizatori IMOS pentru a-și externaliza designul
Ref: BRDE20190612001

De peste 20 de ani, o companie germană produce mobilă, componente și
partiții de înaltă calitate din diferite materiale. Compania caută parteneri
care să preia proiectarea anumitor produse din IMOS (soluții software
pentru industria mobilei și interioarelor), ca parte a unui serviciu pe termen
lung sau a unui contract de externalizare.

Descriere

Pe o suprafață de producție de aprox. 6.000 mp, cele mai noi utilaje sunt
disponibile în domeniul prelucrării lemnului și prelucrării. Toate lucrările de
constructii se desfășoară pe mașini speciale controlate CNC. Cele mai
moderne programe de construcție, cum ar fi IMOS, sunt disponibile pentru
planificarea și pregătirea lucrărilor.
Compania germană proiectează spații de locuit în funcție de dorințele și
nevoile individuale ale clientului. Fabricate din lemn și alte materiale (de
exemplu, plastic și sticlă), aici sunt construite și fabricate diverse produse,
cum ar fi mobilier, ferestre și uși. Compania garantează o calitate înaltă a
produselor, precum și o protecție perfectă împotriva daunelor până la data
predării.
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Ca parte a unui serviciu pe termen lung sau a unui contract de
externalizare, partenerul interesat ar trebui să preia designul produselor
specifice pentru client. Partenerul preia doar proiectarea, producția este
continuată în companie. Partenerul ar trebui să aibă experiență în design
și IMOS.

Specificații
tehnice

Compania caută parteneri, în principal sub forma companiilor care sunt
utilizatoare ai software-ului IMOS și sunt interesate să furnizeze contractul
și designul personalizat ca serviciu sau sub formă de externalizare.
Partenerul căutat va prelua doar proiectarea, producția va fi continuată în
companie.

Valabilitate

15 Iulie 2020

4. Companie germană caută subcontractanți în finisaje interioare de înaltă
calitate, de ex. pardoseli, gresie, încălzire, climat și / sau instalații sanitare,
lucrări interioare cu lemn și metal
Ref: BRDE20190621001

Compania este experimentată și specializată în amenajări interioare de
înaltă calitate pentru hoteluri de lux, reședințe private și iahturi. Nucleul de
activitate originală al companiei este tâmplăria. Cu toate acestea,
compania și-a dezvoltat un portofoliu larg care acoperă totul, de la
dezvoltarea produsului, proiectarea, construcția, fabricația, precum și
managementul de proiect.

Descriere

Societatea este o întreprindere de dimensiuni medii, cu o lungă tradiție - a
fost inițial fondată la sfârșitul anilor 1890 și reprivatizată în 1992 - se află în
estul Germaniei. Între timp, s-au înființat și alte filiale în unele orașe mai
mari din Germania și, ca urmare a activităților lor internaționale, au fost
deschise și reprezentanțe străine în Rusia, Regatul Unit, Franța și Elveția.
În prezent, compania are 320 de angajați.
Datorită situației în creștere a comenzilor, compania are nevoie de sprijin
pentru managementul proiectelor pe termen lung. Situația foarte pozitivă a
filialei de construcții din Germania face din ce în ce mai dificilă identificarea
unor subcontractanți germani adecvați. Prin urmare, ei caută parteneri din
toată Uniunea Europeană din diverse meșteșuguri - toate legate de
amenajarea interioară - pentru un parteneriat de subcontractare.

Specificații
tehnice

Contractorii interesați ar trebui să aibă o experiență bună în servicii de
înaltă calitate, cum ar fi:
- pardoseală, gresie
- instalații de încălzire, climă și / sau sanitare
- lucrări interioare cu lemn și metal
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Subcontractanții ar trebui să aibă, de preferință, experiență în activități
transfrontaliere și să poată comunica în germană sau engleză, deoarece
proiectele ar fi în toată Europa.
Pentru subcontractare, se caută un partener care să aibă cadrul pentru
gestionarea detașării transfrontaliere a lucrătorilor.
Mai mult, subcontractantul ar trebui să poată lucra independent, prin
intermediul echipamentelor proprii și să asigure un management
responsabil al programului de construcție.
Subcontractorii interesați ar trebui să aibă o experiență bună în servicii de
înaltă calitate, cum ar fi:
- pardoseală, gresie
- instalații de încălzire, climă și / sau sanitare
- lucrări interioare cu lemn și metal
Pentru subcontractare, se caută un partener care să aibă implementat
cadrul pentru gestionarea detașării transfrontaliere a lucrătorilor.
Mai mult, subcontractantul ar trebui să poată lucra independent, prin
intermediul echipamentelor proprii și un management responsabil.
Valabilitate

10 Iulie 2020

5. Companie austriacă caută croitori haute couture în România și Bulgaria
pentru cooperare in baza unui acord de fabricație
Ref: BRAT20190711001

Companie austriacă din Viena caută o companie (haute couture) din
România sau Bulgaria, care ar fi interesată să execute colecții la scară mica
(de exemplu 50 de piese).

Descriere

Designerul austriac și-a lansat propriul brand în 2009 la Viena și participă
anual la Săptămâna modei din Viena. Pentru noua sa colecție, compania
austriacă caută companii care pot executa o colecție de designer și care
dispune de capacități mici de productie, de exemplu pentru 50 de piese pe
colecție.
Acest designer austriac caută în mod special companii de încredere, care
oferă servicii de croitorie (haute couture) în România și Bulgaria.
Colecțiile sunt produse de cel puțin două ori pe an. După o perioadă de
testare, designer-ul austriac este interesat de o cooperare pe termen lung.

Specificații
tehnice

Acest IMM austriac caută croitori și / sau creatori de modă care au
expertiză în confectionarea unor colecții de designeri sau sunt dispuși să
înceapă o colaborare, în acest domeniu de expertiză, cu personal calificat
și dedicat.
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Viitorul partener de afaceri ar trebui să aibă o experiență, de preferință in
confectii haute couture, sau cel puțin să fie dispus să execute operatiile de
croire si coasere a unor comenzi (colecții) mai mici (de exemplu 50 de
piese).
Valabilitate

15 Iulie 2020

6. Furnizor olandez de servicii de logistică, cu experiență în domeniul
transportului aerian, maritim și rutier, caută achiziția unei companii de servicii
logistice.
Ref: BRNL20190718001

Compania olandeza își desfășoară activitatea în industria transporturilor și
a logisticii și este membru oficial al Federației Internaționale a Asociațiilor
Expeditorilor de Marfă (FIATA) de peste 40 de ani.

Descriere

Caută parteneri de afaceri care să monitorizeze suplimentarea și
extinderea activităților lor est-europene, africane, asiatice. Compania își
oferă serviciile de expediție din regiunile est-europene, africane și asiatice
în țări europene și invers. Portofoliul de servicii și produse acoperă o paletă
largă de posibilități, cum ar fi servicii de expediție, vămuire și agenții de
expediere.
Scopul achiziției preconizate este extinderea rețelei de afaceri, schimbul de
cunoștințe și know-how, crearea de parteneriate care elimină legăturile
slabe existente și extinderea serviciilor prezente logistice. Grupurile țintă
sunt IMM-uri din același domeniu de operare, care sunt interesate de un
acord de achiziție.

Specificații
tehnice
Valabilitate

Compania caută parteneri de afaceri din regiuni est-europene, africane și
asiatice, care sunt interesați să-și extinda portofoliul de clienți. IMM-ul
olandez dorește să-și extindă gama largă de logistică și serviciile în
condițiile unui acord de achiziție.
23 August 2020

7. Companie franceză caută furnizori de lemn de fag și pin pentru prelucrarea
lemnului la comandă
Ref: BRFR20190718001

Descriere

O companie franceză specializată în proiectare și confecționare mobilier
pentru interior, la comandă, caută noi furnizori de lemn care ar putea să-i
ofere fag și pin. O cooperare pe termen lung este preferată în conformitate
cu acordul furnizorului.
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Lemnul trebuie să fie laminat și să îndeplinească specificațiile cerute de
companie.
Compania franceză activează de mai bine de 25 de ani în Franța,
proiectând și fabricând tâmplărie interioară de înaltă calitate (cadre din
lemn, diverse trape etc.) care îndeplinesc toate criteriile de calitate impuse
de legislația in construcții (incendiu, zgomot).
Compania lucrează deja cu furnizori naționali, dar pentru a răspunde cererii
în creștere, oferind în același timp produse de calitate la un preț accesibil,
este interesta să-și extindă rețeaua de furnizori la nivel european. Această
nouă provocare este necesară pentru a putea crește și a răspunde
așteptărilor clienților.
Prin urmare, compania caută un nou furnizor fiabil de fag și pin care să
poată satisface cerințele sale și să furnizeze materiale în mod regulat:
- Profiluri din lemn de fag laminat = 800m3 pe an (transport cu camionul)
- Profiluri de pin laminat = 450m3 pe an (transport cu camionul)
Cerințe tehnice și logistice detaliate disponibile la cerere.
Se solicită o cooperare pe termen lung. Acest angajament pe termen lung
din partea companiei ar putea deschide calea către o posibilă adaptare a
condițiilor de plată după validarea fiabilității sale de către furnizor.
O descriere completă a specificațiilor necesare va fi furnizată la cerere.
Cerințe tehnice generale:

Specificații
tehnice

Pentru lemn de fag:
Lemn tăiat cu 4 fețe (S4S) cu o rectitudine perfectă
Uniformitatea culorii între lamele,
Adeziv certificat, care îndeplinește toate cerințele standardului XP / CEN
TS 13307-2;
Pentru lemn de pin:
Lemn tăiat cu 4 fețe (S4S) cu o rectitudine perfectă
Nu există defecte precum: noduri, cioburi, bule de rășină, lipsa materialului,
putregai
Adeziv certificat, care îndeplinește toate cerințele standardului NF EN
13353 + A1;

Valabilitate

16 August 2020
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8. Companie britanică caută partener pentru încheierea unui acord de servicii
pentru revizuirea conținutului online al unei platforme de învățare
electronică a limbii arabe
Ref: BRUK20190716002

Compania britanică a dezvoltat o platformă de învățare online care
permite cursanților de limbă arabă să experimenteze un mod inovator de
învățare a acestei limbi, într-un mod transformator și interactiv.

Descriere

Specificații
tehnice

Valabilitate

Având parteneriate sigure cu organizații de renume la nivel internațional
pentru a furniza conținutul cursului, compania britanică urmărește acum
să se asocieze cu o organizație care poate oferi comentarii și o revizuire
a conținutului cursului, în conformitate cu standardele CEFRL, pentru a
se asigura că acesta oferă rezultatele dorite ale învățării.
Deoarece în prezent nu există o ofertă echivalentă sau comparabilă pe
piață și pentru a trece de la învățarea standard a limbii arabe la livrarea
online, compania britanică are nevoie de un expert pentru a se asigura
că, la nivel de conținut, se oferă rezultatele dorite ale învățării. Prin
urmare, compania britanică caută un parteneriat cu o organizație sub
forma unui acord de servicii.
Compania caută expertiza unei organizații, cum ar fi o universitate
specializată în învățarea limbilor străine, un consorțiu de centre de
învățare a limbilor străine, o academie cu recunoastere în acreditarea
cursurilor de limbi de învățare online sau la distanță, care va examina
conținutul de învățare a limbilor online în conformitate cu standardele
CEFRL.
23 Iulie 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
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