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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. Producător din Qatar de mobilier cu design modern și oriental caută 
furnizori 
 

Ref: BRQA20190513001 
 

Descriere  

Producător de mobilier si accesorii unicat din Qatar, fabricat din 
materiale naturale autentice, caută furnizori de tablă din lemn masiv, 
tablă de fibre de densitate medie (MDF), balamale și accesorii pentru 
tâmplărie, în baza unui acord de furnizor. 
 

Specificații 
tehnice  

Această companie din Qatar a fost infiintata in anul 2015 de doi arhitecți 
din Doha. Aceștia s-au asociat după colaborări in mai multe proiecte, 
ambii împărtășind o pasiune pentru proiectare și creare de mobilier 
original, cu influențe și decorațiuni interioare orientale. 
 
Această marcă modernă oferă mobilier creativ, precum și produse și 
servicii personalizate de design interior, care sunt foarte apreciate. 
 
Compania cauta furnizori de diferite esente de lemn, PFL, balamale, 
accesorii de tamplarie, prin intermediul unui acord de furnizor. 
 
Compania așteaptă de la furnizor să comunice bine, precum și să 
respecte termenele limită. Compania ar dori să stabilească un 
parteneriat pe termen lung, cu un partener de încredere și competitiv, 
interesat de o colaborare printr-un acord de furnizor. 
 

Valabilitate  29 Mai 2020 

 
 
 

2. Companie britanică de gestionare a deșeurilor din Marea Britanie este 
interesată de externalizarea programului Rockwell pentru automatizarea 
proceselor 
 

Ref:  BRUK20190517001 

Descriere  

 
O companie britanică de inginerie a dezvoltat un sistem care 
transformă deșeurile industriale de alimente în energie pentru 
universități, spitale etc. Compania este interesata de o colaborare cu o 
firma de programare software, cu experiență în programarea 
proceselor de automatizare Rockwell, pentru a lucra în baza unui acord 
de externalizare. 
 
Compania de programare cu experiență în software-ul Rockwell va 
trebui să: 
 
- Gestioneze accesul la distanță a codului Rockwell pe sistemele 
implementate. 
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- Conecteze controlerul logic programabil prin apeluri Ethernet către 
alte dispozitive 
- Să monitorizeze programele pe platforma furnizorilor de servicii cloud 
 
Partenerul va trebui să îmbunătățească programarea sistemului actual 
de reciclare a deșeurilor, care utilizează software-ul de programare 
Rockwell. Este de așteptat ca potențialul partener să descrie 
experiența sa din trecut în acest domeniu de activitate. Compania nu 
este interesată de companii de programare software, care nu au 
experiență anterioară în programarea procesului de automatizare 
Rockwell. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania se așteaptă să folosească compania de servicii de 
programare în mod regulat, pentru a sprijini dezvoltarea produselor. 
 
Compania încearcă să semneze un contract de externalizare. 
 

Valabilitate  19 Mai 2020 

 
  

3. Companie bulgară caută parteneriate cu producători de mânere pentru uși 
în cadrul unor acorduri de subcontractare și distribuție 
 

Ref:  BRBG20190402001 

Descriere  

 
Un IMM bulgar activ în fabricarea mânerelor pentru uși caută subcontractanți, 
care pot produce mânere de ușă conform desenelor tehnice furnizate de 
companie. În plus, oferă acorduri de distribuție producătorilor de uși, în 
principal cu companii din România, Rusia și China. 
 
Compania bulgară activează pe piața accesoriilor pentru uși din 1995 și a 
devenit un producător de frunte al propriilor solutii inovatoare pentru  
componente și soluții pentru uși. 
 
Produsele companiei sunt fabricate în Bulgaria, în conformitate cu 
standardele europene privind materiile prime, caracteristicile tehnice și 
rezistența tratamentelor de suprafață. 
 
Procesele de fabricație se bazează pe tehnologii integrate, non-deșeuri sau 
tehnologii care utilizează pe deplin materiile prime primare. 
 
Compania oferă un portofoliu de mânere, care include: 
- mânere pentru uși interioare 
- mânere pentru uși exterioare 
- mânere pentru mobilier 
- balustrade 
- mânere statice 
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Specificații 
tehnice  

Compania caută potențiali parteneri din industria manufacturieră de mânere 
pentru uși, pentru acorduri de subcontractare sau distribuție, executate  
conform specificațiilor clientului. 
 

Valabilitate  06 Mai 2020 

 
4. Producător bulgar de fructe și legume din conserve oferă produsele sale 

agenților comerciali 
 

Ref:  BOBG20190606002 
 

Descriere  

O fabrică de conserve din Bulgaria oferă produsele sale agenților 
comerciali pentru a accesa noi piețe. Compania operează de peste 15 
ani și este specializată, în special, în legume marinate conservate. 
 
Fabrica de conserve a început să funcționeze în 2002, iar structura și 
capacitatea sa corespund industriei de conserve din Bulgaria și 
producției agricole din partea de sud-est a țării. Cele mai multe dintre 
fructele și legumele folosite ca materie primă sunt producția proprie a 
companiei. 
 
Compania dispune de echipamente moderne, în conformitate cu 
standardele internaționale și europene de producție și cu cerințele 
sanitare pentru bunele manufacturi și practici de igienă. Compania este 
certificată de IFS v.6 și Kosher. 
 
Producția principală este împărțită în trei grupe: murături, produse 
sterilizate și produse gata pentru consum. 
 
Gama largă de produse, ambalate în borcane și cutii de diferite 
dimensiuni, include următoarele: Ajvar, Pindzhur, Ardei roșii prăjiți, 
Ardei lungi Lombardi, Pfeferoni fierbinți Chillie, alte produse: frunze de 
viță de vie, în sos de roșii, vinete în sos de roșii, mazăre. 
 
95% din producția companiei este destinată exportului, pentru țări 
precum: Germania, Austria, Suedia, Franța, Ungaria, Polonia, 
România, Israel, Republica Check. Compania caută agenți comerciali 
cu experiență, cu contacte bine stabilite în sectorul alimentar, în special 
companii de prelucrare a alimentelor, dar și comercianți cu amănuntul 
și comercianți cu ridicata pentru a accesa noi piețe. 
 

Specificații 
tehnice  

Principala cantitate de fructe și legume este furnizată din regiuni curate 
ecologice, iar o parte din materia primă este producția proprie a 
companiei. 
 
Compania dispune de echipamente moderne, în conformitate cu 
cerințele europene și globale de producție și de igienă. Există un 
control constant al calității produselor gata făcute în laboratorul 
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microbiologic situat în fabrică. Procedurile interne de producție, igienă 
și practici de laborator au fost elaborate și adoptate în fabrică. 
 
Compania este certificată în standardele HACCP, ISO 9001 și ISO 
22000. 
 

Valabilitate  17 Iunie 2020 

  

 

5. Proiectare, dezvoltare și construire de mobilier urban inteligent prin 
asociere în participațiune pentru a aplica pentru licitații publice 
 

Ref:  BOES20190524001 

Descriere  

 
Întreprindere spaniolă cu experiență în domeniul proiectării și ingineriei 
produselor oferă soluții ad-hoc și la cheie pentru întreprinderi mixte și 
caută companii care să liciteze pentru licitații publice în țara lor. 
 
IMM-urile spaniole sunt dedicate încapsulării tehnologiei inteligente, 
pentru a le proteja împotriva factorilor externi și a vandalismului, pentru 
a oferi cetățenilor servicii Smart City, în timp ce rezolvă nevoile reale, 
cum ar fi încărcarea bateriilor și comunicarea cu administrația. 
Compania este compusă dintr-o echipă multidisciplinară distribuită în 
următoarele domenii: 
- Structuri și producții de inginerie 
- Design de produs 
- Tehnologie de cercetare și dezvoltare 
- Consilieri juridici-administrativi 
- Lucrătorii tehnici 
 
Compania prezintă un produs cuprinzător de comunicare și de 
încărcare, care găzduiește un punct de informare turistică virtuală, 
acces la internet, reîncărcarea bateriilor pentru telefoane inteligente, 
precum și alte dispozitive electronice și acoperă simultan nevoile 
utilizatorilor din diferite niveluri. 
 

Specificații 
tehnice  

Platforma standard este brevetată. Unele aplicații ale stației modulare 
anti-vandalism în aer liber sunt: 
 
Punct de informare și comunicare inteligentă și ecologică durabilă: 
- Generează energie fotovoltaică. 
- Reîncărcați bateriile smartphone-urilor și vehiculelor electrice. 
- Ecran de comunicare interactivă format mare (55 ") și format mic (10"). 
- Hotspot Wi-Fi. 
- Platforma NFC (comunicare în apropierea câmpului). 
- Iluminare LED. 
- Module suplimentare: S.O.S, camere de filmare, platforma senzorilor 
IoT, sistem de alertă, e-mobilitate etc. 
- Punct de informare turistică virtuală. 
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Oprire inteligentă a autobuzului: 
- Stație modulară solare de 100%. 
- Reîncărcați bateriile smartphone. 
- Ecran de cerneală electronică. 
- comunicații 3G și 4G, Wifi. 
- Platforma NFC. 
- Iluminare LED. 
- Module suplimentare: S.O.S, camere de filmare, platforma senzori 
IoT, sistem de alertă, e-mobilitate etc. 
 

Valabilitate  16 Iunie 2020 

 
 

6. Companie spaniolă specializată în software de management oferă un 
sistem software de management pentru hoteluri și lanțuri hoteliere prin 
acord de agenție comerciala 
 

Ref:  BOES20190513001 

Descriere  

 
IMM spaniol specializat în domeniul turismului oferă o platformă 
formată dintr-un ERP (planificarea resurselor întreprinderii) și un sistem 
de gestionare a proprietății (PMS) al software-ului de management 
hotelier, care permite controlul tuturor zonelor de management ale unui 
hotel sau lanțului hotelier într-un mod eficient, pe deplin integrat. 
Această soluție oferă suport esențial pentru afaceri operaționale și 
strategice. Tipul de cooperare solicitat este de acord de agenție 
comercială. 
Compania oferă software de management de afaceri de ultimă oră 
pentru a ajuta companii din întreaga lume să își sporească profitul și 
să-și optimizeze procedurile prin soluțiile lor: ERP (planificarea 
resurselor întreprinderii), CRM (managementul relațiilor cu clienții), 
gestionarea documentelor, informații de business și multe altele. 
Soluțiile de management ale companiei acoperă următoarele sectoare: 
hoteluri și lanturi hoteliere, companii aeriene, aeroporturi, servicii de 
handling, centre de petrecere a timpului liber și parcuri tematice, agenții 
de turism și transportul pasagerilor. 

Specificații 
tehnice  

Principalul avantaj îl reprezintă specializarea, deoarece produsul este 
integrat îndeaproape nevoilor clienților și flexibilitatea de a se adapta 
cerințele clienților. 
 
Modularitatea sa, pe lângă grija și consilierea consultanților în domeniul 
turismului, a permis ca acest software hotelier să fie adaptat nevoilor 
reale, în funcție de tipurile de management. 
În fiecare an, compania lansează o nouă versiune a platformei 
software, care a fost concepută împreună cu clienții săi printr-un "club 
de inovare". 
 

Valabilitate  10 Iunie 2020 
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7. Companie britanică caută furnizori alternativi de ambalaje din plastic 
pentru produsele lor acustice 
 

Ref:  BRUK20190611001 

Descriere  

 
O companie britanică care folosește lână naturală în sectorul acustic 
necesită un furnizor de ambalaje protectoare care să nu utilizeze 
materiale plastice. Ambalajele trebuie să protejeze produsele din lână 
de umiditate și praf și să fie ecologice și ușoare. Partenerul potrivit ar 
putea fi oriunde în Europa sau în străinătate. Se solicită un acord de 
furnizor. 

Specificații 
tehnice  

Compania produce soluții acustice durabile din fibre naturale (în special 
din lână). Produsele reduc zgomotul de fundal și îmbunătățesc modul 
în care se aude vorbirea. Produsele sunt performante și testate 
profesional pentru fiecare mediu sau spațiu intern, care pot include 
birouri, școli, restaurante și hoteluri. Compania se mândrește cu 
realizarea de produse de proiectare solidă și cu realizarea unor sondaje 
de acustică extrem de tehnice. 
Compania utilizează deja un furnizor britanic pentru ambalare, dar se 
extinde și caută aranjamente alternative datorită politicii sale de 
sustenabilitate. 
 
Comanda anuală va fi de 9 rulouri pe an, iar compania din Marea 
Britanie le va ordona unul câte unul. 
 
Ambalajele actuale (o folie de ambalaj făcută din plastic) se află pe o 
rolă cu o lățime de până la un metru, fiecare cilindru cântărind 250g. 
Produsele sunt învelite în interiorul plasticului și apoi sunt tăiate la 
dimensiune și etanșate la fiecare capăt. Compania din Marea Britanie 
caută ceva similar și trebuie să fie ușor. 
 
Se preferă un furnizor care este dispus să înceapă cu loturi mici, care 
pot crește în număr și frecvență. 
 

Valabilitate  13 Iunie 2020 

 

 

8. IMM-ul italian specializat în servicii de marketing digital de creștere, 
optimizare a motorului de căutare și consultanță caută parteneri printr-un 
acord de subcontractare 
 

Ref:  BOIT20190527001 

Descriere  

 
O companie italiană axată pe soluții de piață digitale oferă servicii de 
marketing digital de creștere, optimizare pentru motoarele de căutare 
și consultanță pentru abilitarea digitală. Folosind inteligenta artificiala, 
IMM-ul colectează, analizează și traduce datele referitoare la clienți/ 
utilizatori și căutări rezultate în perspective de afaceri care sunt utile 
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pentru îmbunătățirea deciziilor, acțiunilor și rezultatelor operaționale. 
IMM-ul caută parteneri pentru un acord de subcontractare. 
 

Specificații 
tehnice  

Fiecare fază de lucru se bazează pe analiza aspectelor critice și pe 
planificarea intervențiilor care urmează a fi implementate. Sfaturile 
vizează declanșarea unui proces de transformare, tehnologie și proces 
în companiile și brandurile atractive. 
 
Valorile de fond sunt: formarea, căutarea și experimentarea. 
 
Echipa de profesioniști are o educație universitară și postuniversitară 
axată și orientată spre analiza datelor. În plus, în cadrul companiei se 
pune accentul pe creșterea profesională a fiecărei resurse datorită 
activitatilor de instruire internă și participării la conferințe și masterat. 
 
Datorită investițiilor în cercetare și dezvoltare (R&D) și a profesioniștilor 
calificați, compania este recunoscută drept "un IMM inovator", conform 
legii italiene. 
 
 
Compania este certificată Google Partner. Companiile profesionale 
sunt certificate de Google și, de asemenea, operează pe Facebook, 
Instagram, LinkedIn și Twitter. 
 

Valabilitate  04 Iunie 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 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 

 

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

