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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. O companie croată care produce băuturi alcoolice și lichioruri tradiționale de 
fructe caută producători de ambalaje spirtoase pentru cooperare în baza unui 
acord de furnizor 
 

Ref:  BRHR20200116001 

Descriere  

 
O companie croată produce băuturi și lichioruri de fructe de casă, folosind 
o metoda tradițională de distilare, cu ingrediente complet naturale și fără 
alcool industrial și aditivi. Produsele pot fi servite în spații ospitaliere sau 
vândute în magazine, designul lor creativ făcându-le potrivite ca cadouri. 
Compania caută producători de ambalaje din sticlă și ceramică, precum și 
cutii de staniu, pentru o cooperare realizată în baza unui acord de furnizor. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania croată are mai multe activități de afaceri, activitățile principale 
fiind marketingul și designul, precum și comerțul exterior și intern.  
Toate produsele sunt realizate printr-o metoda tradițională de distilare, cu 
ingrediente complet naturale și fără alcool industrial și aditivi. 
 
Ambalajul este atractiv, atat la băuturi alcoolice, cat și la lichioruri de fructe 
de casă, care sunt băuturi de calitate și cu gust excepțional. 
Designul produselor se adresează în primul rând clienților barurilor și 
cluburilor de noapte, dornici de o abordare nouă a prezentării băuturilor 
alcoolice. Cu toate acestea, vizează și alte spații de ospitalitate care doresc 
să ofere clienților lor un produs inovator și atrăgător, precum și magazine 
și centre comerciale care aspiră să vândă un suvenir atractiv și distractiv. 
 
Compania caută un producător de ambalaje spirtoase, care să poată 
furniza sticle de 500 ml, 700 ml și 1000 ml, sticle de sticlă de 50 ml și cutii 
de staniu. De asemenea, compania este dispusă să coopereze cu 
producători de ambalaje capabili să ofere soluții inovatoare pentru 
ambalaje pentru lichide și lichioruri și să dezvolte ambalaje pentru produse 
noi. 
 

Valabilitate  21 Jan 2021 
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2. Antreprenor cu sediul în Portugalia intenționează să dezvolte o platformă de 
comerț electronic pentru magazine și furnizori locali, in baza unui acord  de 
externalizare servicii. 

 
Ref:  BRPT20200103001  

Descriere  

 
Un antreprenor din Portugalia intenționează să lanseze o platformă de 
comerț electronic pentru sectorul de vânzare cu amănuntul, mai precis o 
piață online one-stop-shop. Acesta caută parteneri care să sprijine 
dezvoltarea și lansarea inițială, precum și o eventuală extindere către alte 
țări europene, in baza unui acordul de externalizare servicii. 
 
Această propunere de afaceri acoperă sectoarele de comerț electronic și 
de vânzare cu amănuntul și se refera la crearea unei piețe online, unde 
consumatorii pot compara prețurile mărfurilor (inițial doar alimente) între 
diferite magazine, pot face o comandă de la mai multe magazine și au toate 
produsele livrate împreună la momentul alegerii lor. Oferind consumatorilor 
posibilitatea de a face cumpărături în acest format, se va realiza o  
economisire, în medie, de 40 € / lună doar pe alimente și poate chiar mai 
mult pe alte achiziții. Produsele și serviciile de bază vor ajuta, de 
asemenea, magazinele locale și alte mici magazine să concureze cu lanțuri 
de vânzare cu amănuntul pe condiții de concurență mai echitabile, 
promovând transparența prețurilor. 
 
Ofertele de bază ale activității în sine sunt platforma online care permite 
consumatorilor să comande de la diverși comercianți cu amănuntul și 
serviciile de livrare implicate. Studiile realizate de concept și pilot pentru a 
testa ideea în cadrul grupului țintă au fost destul de reușite, cu o rată de 
aprobare de 81% în rândul celor 44 de consumatori care au răspuns la 
chestionar. Deși nu au existat respingeri directe ale ideii propuse 
retailerilor, 78% sunt interesați să folosească platforma imediat, în timp ce 
22% au dorit să o vadă în acțiune înainte de a se decide. 
O analiză financiară inițială a estimat o cifră de afaceri de 1.079.600 euro 
la un an de la lansare, cu o rată de creștere de 179% în anul 2. Sursele de 
venituri includ câștigurile consumatorilor, vânzătorilor cu amănuntul și 
venituri din publicitate. Extinderea internațională în alte țări a fost planificată  
pentru al cincilea an. 
Antreprenorul caută parteneri de cercetare pentru a dezvolta o bază de 
date cu produse care vor fi vândute. Compania încearcă să stabilească un 
acord de externalizare. 
 

Specificații 
tehnice  

Sunt vizati ca parteneri universități sau instituții de cercetare și dezvoltare 
pentru a dezvolta o bază de date cu toate bunurile comerciale vândute pe 
un teritoriu. Partenerul va fi responsabil pentru colectarea informațiilor 
(inclusiv, dar fără a se limita la informații nutriționale, ingrediente, 
componente, imagini reprezentative, etc.) pentru toate mărfurile comerciale 
vândute într-o anumită țară și pentru compilarea acestor informații într-un 
format predefinit furnizat, în baza unui acord de externalizare. 

Valabilitate  20 Jan 2021 
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3. Companie italiană specializată în comercializarea de capsule de cafea 
espresso caută distribuitori în anumite țări din Uniunea Europeana 

 
Ref:  BOIT20191114001 

 
 
Descriere  

 
 
Companie italiană din regiunea Piemonte (Italia de Nord), activand in  
comerțul cu cafea espresso de înaltă calitate, este interesata să iși extindă 
rețeaua de distribuție în cadrul Uniunii Europene. 
 
Sunt cautati distribuitori care au legături cu magazine locale de alimente, 
dar și din sectorul HO.RE.CA (Hotellerie-Restaurant-Café). Forma de 
cooperare va fi prevăzută în cadrul unui acord de servicii de distribuție. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania italiană a fost înființată în 2014 cu scopul de a furniza, sub 
propria sa marcă, o selecție de tipuri de cafea (arabica și robusta), furnizate 
de prăjitori și ambalatori mici, dar de înaltă calitate și vândute atât în 
capsule sau cafea tradițională. pulbere, deci pentru uz automat sau moka. 
 
Este disponibilă o gamă largă de arome/tipuri de cafea, de la 100% arabică 
la 100% robusta și mai multe amestecuri ale acestora, pentru a satisface 
un număr cat mai mare de consumatori. De asemenea, se ofera cafea fara 
cofeina, ginseng și orz, precum și alte arome diverse, precum cafea cu 
aromă de nuci și cafea cu aromă de ciocolată. 
 
Datorită succesului în creștere al capsulelor (cea mai rapidă metodă de a 
obține cafea espresso instant, fie acasă, fie la birou), compania cunoaște 
în prezent o tendință pozitivă de extindere și caută noi oportunități de 
distribuție în afara granițelor naționale. 
 
Astfel, compania este interesata sa acceada pe noi piețe externe, pentru a 
ajunge la noi clienți și a-și crește cota de export, și caută în prezent 
distribuitori profesioniști noi, aflați în țări UE selectate, interesați să 
coopereze în baza unui acord de servicii de distribuție. 
 
Avantaje:  
 
Distribuitorul străin ar adăuga in portofoliul său un brand italian complet 
nou, care se va diferentia prin: 
- Calitatea înaltă a produselor finale, garantată printr-o selecție precisă de 
materii prime și o listă de furnizori monitorizată continuu și actualizată; 
- O gamă largă de gusturi de cafea disponibile: de la 100% arabica la 100% 
robusta și mai multe amestecuri; cafea decofeinizată, ginseng și orz; cafele 
aromate, cum ar fi cafea cu aromă de nuci și cafea cu aromă de ciocolată; 
- Politica de ambalare atractivă. 
 

Valabilitate  29 Jan 2021 
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4. Companie italiană care produce diverse produse tipărite caută parteneri în 
cadrul unui contract de asociere sau subcontractare 

 
Ref:  BRIT20191120001 

Descriere  

 
Companie italiană care produce tipărituri pentru autorități publice este lider 
pe piața națională și caută parteneri pentru participarea în comun la licitații 
publice din Uniunea Europeana, în cadrul unui acord de asociere sau 
subcontractare. 
 
Compania oferă partenerilor sprijin în participarea la licitații italiene pentru 
domenii de interes. 
  

Specificații 
tehnice  

Compania italiană s-a infiintat în 1972 și reprezintă, prin cele cinci divizii 
(Industrii grafice, Ambalaje și Hârtie, Editura, Digital și Școală), una dintre 
cele mai importante companii italiene de imprimare și editare. 
 
Datorită experienței de cateva zeci de ani, compania este lider în Italia în 
domeniul producției de materiale tipărite pentru autorități publice și cu  
referire specială in domeniul materialelor tipărite pentru spitale (adică 
etichete, module, produse de unică folosință). 
 
Compania ar dori să încheie parteneriate cu companii europene care 
operează în sectoare adiacente si care au clienți organisme și spitale 
publice. 
 
Zonele identificate sunt următoarele: 
- furnizarea de papetărie 
- furnizarea de etichete / role 
- furnizarea de produse consumabile (farfurii, pahare și tacâmuri din 
plastic, șervețele de hârtie, role de hârtie, hârtie igienică etc.). 
 
Parteneriatul de afaceri ar putea prevedea o sinergie prin care compania 
italiană primește sprijin pentru a participa la licitațiile de tipărire ale UE, iar 
partenerii primesc sprijin pentru participarea la licitațiile de interes italiene. 
 
Parteneriatele pot consta în realizarea unui Grup temporar de companii 
(RTI), printr-o formulă de negociere a cooperării temporare între companii, 
care coordonează activitățile de participare la o licitatie publica. 
 
Parteneriatul ar putea fi pus în aplicare prin acord de asociere sau 
subcontractare. 
 
Partenerul căutat ar trebui să fie o companie cu cunoștințe bune despre 
procedurile de participare la licitațiile publice din țara sa. 
 

Valabilitate  29 Nov 2020 
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5. Importator de alimente congelate și carne din Macedonia de Nord caută 
producători de alimente în cadrul unor acorduri comerciale și de distribuție. 
 

Ref:  BRMK20191203001 

 
 
Descriere  

 
O companie macedoneană, importator și distribuitor de diverse tipuri de 
produse alimentare, cum ar fi carne congelată și produse din carne (pui, 
curcan, vită, porc, pește), caută noi parteneri europeni (producători și 
angrosiști din industria alimentară) în cadrul unor acorduri de agenție 
comerciala și de distribuție. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania macedoneană caută producători sau furnizori de diferite 
sortimente de alimente congelate (de exemplu, carne și legume congelate, 
pește și cartofi prăjiți). 
 
Partenerii doriți vor fi producători europeni și angrosiști din sectorul 
alimentar. În funcție de companie și de produs, compania este deschisă fie 
unui acord comercial, fie unui acord de distribuție. 
De asemenea, orice alte tipuri de companii sau agenții din sectorul 
alimentar și furajer care doresc să distribuie produse relevante furnizate de 
această companie sunt binevenite. 

 
Valabilitate  

 
10 Dec 2020 

 
 

6. Companie spaniolă caută producători de turnătorie și / sau forjă specializați 
în executia de piese de uzură pentru echipamente pentru a externaliza o parte 
din producția sa 
 

Ref: BRES20191213001 

 
Descriere  

 
Producător spaniol de piese de uzură pentru diverse echipamente  
(construcții, minerit, foraj și agricultură) caută companii de turnătorie și / sau 
forjare în Europa, pentru fabricarea produselor sale, în conformitate cu 
standardele proprii de calitate și vizând optimizarea performanțelor sale. 
Compania caută contracte de externalizare. 

Specificații 
tehnice  

 
Compania spaniolă caută parteneri europeni cu experiență transnațională 
și expertiză în fabricarea pieselor de uzură pentru diverse echipamente, 
care doresc să coopereze în baza unor acorduri de externalizare. 
 
Tipul de piese și cantitățile care vor fi fabricate depind de expertiza și 
capacitatea partenerului, deci vor fi discutate în fiecare caz. 
 
Rolul partenerului căutat este de fabricare a pieselor în conformitate cu 
standardele de calitate ale companiei spaniole, urmărind optimizarea 
performanțelor sale și în funcție de termenul de livrare convenit. 
 

Valabilitate  23 Jan 2021 
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7. Companie din Bosnia și Herțegovina oferă distributie de alarme și sisteme de 
supraveghere 
 

Ref:  BRBA20181120001 

Descriere  

 
Compania a fost fondată în 1995, în municipiul Bijeljina, Republica Srpska, 
Bosnia și Herțegovina. Se ocupă cu instalarea și deservirea de alarme 
auto, alarme pentru instalații, supraveghere video, ventilație, sisteme de 
alarmă împotriva incendiilor și sisteme de climatizare. În prezent, compania 
caută furnizori certificați de alarme, sisteme video și sisteme de climatizare 
în baza unui contract de servicii de distribuție. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania este pe piață de 23 de ani. Cu sistemele sale de securitate 
tehnică, compania a asigurat un număr mare de facilități în multe orașe din 
Bosnia și Herțegovina (Bijeljina, Banja Luka, Zvornik, Sarajevo și alte orașe 
mai mici). 
 
Astăzi ocupă o poziție de frunte în regiune. În 1997, companiei i s-a acordat 
dreptul de a distribui și de a reprezenta producătorul mondial în producția 
de alarmă auto, precum și de distribuire a semnalului video și interfon al 
producătorilor europeni. 
 
Începând cu anul 1999, compania a devenit distribuitor autorizat și furnizor 
de servicii pentru o marcă de aer condiționat foarte renumită, din regiunea  
Bijeljina. 
 
Compania caută furnizori și producători de: 
- alarme auto, 
- alarme pentru instalații; 
- supraveghere video, 
- ventilație, 
- sisteme de alarmă la incendiu 
- sisteme de climatizare. 
 
Tipul de parteneriat considerat este acordul de servicii de distribuție.  
Astfel, compania caută parteneri de afaceri sau distribuitori de produse 
menționate pentru a încheia acorduri de servicii de distribuție.  
 
Compania caută parteneri de afaceri internaționali, cu experiență în 
domeniul producerii sau distribuirii de alarme și climatizare. Partenerii 
potențiali pot fi producători și / sau angrosiști ai acestor sisteme de alarmă 
și condiționare. Toate echipamentele trebuie să fie certificate și în 
conformitate cu specificațiile tehnice minime și maxime indicate. 
Cooperarea cu parteneri de afaceri identificați trebuie să se bazeze pe 
acorduri de servicii de distribuție. 

Valabilitate  
 
02 Jan 2021 
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La nivel macroregional, consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) include 5 
organizații partenere care oferă servicii suport organizațiilor localizate în 12 județe din Regiunile Nord-Est și 

Sud-Est. 

Partenerii consorțiului ERBSN sunt: 

 Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – www.adrnordest.ro 
 Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic - www.tehnopol-is.ro 

 Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – Coordonator Consorțiu - 
www.ccina.ro 

 Camera de Comert, Industrie și Agricultură Galați - www.cciagl.ro 

 Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați - www.ipa.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 

 

http://www.adrnordest.ro/
http://www.tehnopol-is.ro/
http://www.ccina.ro/
http://www.cciagl.ro/
http://www.adrnordest.ro/
mailto:een@adrnordest.ro

