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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. Companie franceză caută parteneri care să instaleze și / sau să întrețină 
echipamente multimedia în baza unui acord de servicii 
 

Ref:  BRFR20190923001 

Descriere  

 
O companie franceză caută parteneri din Europa pentru instalarea sau 
întreținerea de echipamente multimedia precum semnalizare digitală, 
chioșcuri, conferințe video, proiecție video, audio, cablare. Acordurile de 
servicii sunt oferite partenerilor, în special, în țările europene. 
 
Aceștia au o poziție puternică pe piața internă, cu 30 de tehnicieni de înaltă 
calificare și o rețea de 500 de parteneri tehnici din Franța. Compania 
efectuează 3000 instalari de echipamente și 12.000 servicii întreținere pe 
an. 
 
Compania poate răspunde solicitarilor unui întreg proiect pentru un 
magazin, de exemplu: echipamente IT, sistem de plată, rețea, cablare, 
control de securitate și vizită, wifi, semnalizare digitală (ecrane, terminale 
interactive, tablete ...), sisteme de sunet (boxe, amplificatoare). 
 
Servicii oferite: 
- instalare în timpul zilei sau noaptea, 
- instalare la înălțime (până la 10 m), 
- întreținere și depanare, 
- asigurare audit pe site-uri pentru instalații viitoare ale clienților. 
 
Printre clienții companiei se numără mărci franceze importante din industria 
auto, sectorul parfumurilor, supermarketuri, bănci cu filiale din toată 
Europa, pentru care potențialul partener ar putea lucra. Compania 
instalează, de asemenea, cabluri de calculator sau cabluri electrice pentru 
clienții lor, care pot fi aeroporturi, spitale, bănci private. 
 
Compania are cunoștințe vaste despre mediul IT, adrese IP, Wifi etc. De 
asemenea, oferă servicii pentru instalare de panouri cu LED-uri interioare 
sau exterioare. 
 
Firma franceză este parteneră cu principalii furnizori de echipamente 
multimedia și este instruită de aceștia pentru a putea lucra cu cele mai noi 
tehnologii. 
 
Aceștia ar putea ajuta partenerii și le-ar putea oferi informațiile necesare 
pentru instalarea echipamentelor de ultimă tehnologie. Astfel, partenerii își 
vor îmbunătăți, de asemenea, expertiza.  

Specificații 
tehnice  

IMM-ul caută companii cu experiență în sectorul serviciilor multimedia 
pentru acorduri de servicii. 
 
Partenerii vor putea să instaleze o gamă largă de echipamente multimedia 
și / sau să le întrețină așa cum o face compania franceză. 
 

Valabilitate  02 Oct 2020 
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2. IMM polonez caută un producător de profile de aluminiu. Este oferit un acord 
de subcontractare. 

 
Ref:  BRPL20190731002 

Descriere  

O companie poloneză este producător de scule/dispozitive pentru 
construcții si vopsire, cum ar fi: mistrii din oțel, flotoare din PVC, flotoare 
abrazive, perii, palete pentru amestecarea vopselelor etc. Este una dintre 
cele mai dezvoltate companii din Polonia. 
Compania include: 
- 120 de profesioniști care deservesc procesul de producție automatizat; 
- aproape 1.100 de clienți din 27 de țări; 
- peste 10.000.000 de articole produse anual. 
 
Compania caută un producător de profile de aluminiu pentru noua sa linie. 
Profilele vor fi utilizate pentru fabricarea uneltelor finite. Subcontractarea 
va fi tipul de cooperare vizat. 
 
Informații privind materialul solicitat: 
1) material conform EN AW-6060 T6; 
2) finisarea suprafeței prin anodizare (culoare naturală din aluminiu, 
finisare mată, grosime a stratului între 15-20 microni); 
3) cerere anuală la nivel de minim 30.000 kg. 
 

Specificații 
tehnice  

Se caută o companie care produce profile de aluminiu extrudat pentru 
fabricarea de unelte finite. 
 

Valabilitate  01 Oct 2020 

 
 

3. Un producător sloven de borcane și truse de fermentație pentru prepararea 
chefirului și brânzei de casă caută un furnizor de sticle (sticlă borosilicată) cu 
diametru mare și rezistente la scurgere 

 
Ref:  BRSI20190920001 

 
 
Descriere  

 
Clientul este o mică companie slovenă înființată în 2014. A început ca un 
start-up, dar s-a extins rapid și este prezenta, în prezent în Anglia, Franța, 
Spania și Portugalia și pe piața australiană. La vremea respectivă, o echipă 
tânără a dezvoltat un produs inovator și simplu pentru consumatori, 
respectiv un borcan pentru fabricarea kefirului. 
 
După o cercetare extinsă și interacțiunea cu comunitatea, s-a născut o idee 
pentru un nou produs - un dispozitiv de producere brânzeturi, capabil să 
producă o varietate de tipuri de brânză bogată în microbiote (mascarpone, 
mozzarella, ricotta etc.). 
 
Băutura de kefir este originară din Caucaz, Europa de Est și Rusia, unde 
este preparată prin inocularea laptelui de vacă, capră sau oaie cu boabe 
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de kefir încă din secolul al XIX-lea. În comparație cu alte produse lactate, 
este foarte bogat în microbiote, minerale, vitamine și aminoacizi esențiali. 
 
Mai mult, o băutură fermentată conține foarte puțină lactoză, astfel încât 
persoanele cu intoleranță la lactoză sunt capabile să o consume și să o 
tolereze fără inconveniente sau complicații semnificative. În concluzie, 
compania oferă două produse principale: dispozitiv pentru producere chefir 
și dispozitiv pentru producere brânzeturi.  
 
Compania a efectuat un studiu intern în ceea ce privește costurile 
financiare și a ajuns la concluzia că ar fi mai potrivit să cumpere sticla de 
la producători sau companii de distribuție. 
 
Compania caută un furnizor de sticle de 100-150 ml din sticlă borosilicată, 
cu capac larg la gură și capac de etanșare (plastic fără BPA) pentru 
distribuirea culturilor care includ lapte și boabe de chefir în apă. 
 
Partenerii din UE și dinafară ar trebui să semneze un acord de furnizor.  
 

Specificații 
tehnice  

- sticle de borosilicat cu gură largă (diferite diametre) și capac rezistent la 
scurgeri (plastic fără BPA) cu interior din silicon 
- volum: 100-150mL 
- pentru produs alimentar 
 

Valabilitate  01 Oct 2020 

 

 

4. IMM polonez caută furnizori de ingrediente de cea mai bună calitate pentru 
producția de produse cosmetice naturale 

 
Ref:  BRPL20190924001 

Descriere  

 
IMM-ul din sud-vestul Poloniei operează în domeniul producției de produse 
cosmetice naturale, ecologice. A fost creat de doi farmaciști, pasionați de 
ierburi și de mediu. Această pasiune, precum și ani de experiență în 
industria cosmetică au dus la crearea noii companii, specializată în produse 
cosmetice complet naturale. IMM-ul a vândut deja câteva sute de creme și 
a primit feedback foarte pozitiv din partea clienților mulțumiți din întreaga 
lume. 
 
În prezent compania are mai multe produse diferite în ofertă, inclusiv: 
• Cremă pentru ingrijire și regenerativă bazată doar pe ingrediente naturale, 
cum ar fi uleiul de cânepă puternic concentrat (22% din ingredient activ) 
• Sare carneliană din Marea Moartă. Această sare este o sare de potasiu-
magneziu-var, utilizată în îngrijirea pielii, peeling și băi. 
• Peeling de zmeură și nucă de cocos cu embrioni de grâu și vitamina E. 
• Serul tinereții - ulei din rodii și zmeură cu vitamina C. 
• Uleiuri presate la rece pe bază de camelină, avocado, semințe de dovleac 
și alte ingrediente naturale 
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• Unt de cocos si prune pentru corp pentru hidratare. Produsul prezintă 
efect antiinflamator, relaxează și hrănește pielea. 
 
Compania caută furnizori de unt natural de înaltă calitate (pe bază de 
tucuma, aloe, vanilie sau iasomie) pentru producerea cremelor. IMM-ul 
este interesat, de asemenea, să cumpere uleiuri comestibile, vitamina C 
solubilă în grăsimi, ceaiuri, pentru creme cosmetice. 
 
Partenerul potențial ar trebui să livreze o cantitate convenită de ingrediente 
de înaltă calitate sau produse, conform specificațiilor date în conformitate 
cu acordul furnizorului. Acest tip de cooperare este preferat, deoarece 
compania caută un partener de încredere care să le furnizeze ingrediente 
pe termen lung. 
 

Specificații 
tehnice  

În plus, compania caută baza pentru creme cosmetice gata de utilizare, cu 
ingrediente similare cu cele de mai jos: 
  
Helianthus Annuus (floarea-soarelui) *, Butyrospermum Parkii (Shea) Unt 
*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Cera Alba *, Glyceryl Stearate, 
Theobroma Cacao (Cacao) Butter *, Glycerin, Sucarose Stearate, Coco 
Glucos , Alcool de nucă de cocos, ulei de semințe Borago Officinalis 
(Starflower) *, ulei de fructe Rosa Canina (Rosehip) *, pulbere de suc de 
frunze de aloe Barbadensis *, tocoferol, gumă de xantan, alcool benzilic 
(1), acid dehidroacetic (2). 
 
Specificațiile complet conforme cu standardul de calitate, precum și 
cantitățile vor fi convenite / furnizate pentru toate produsele, la momentul  
primului contact cu posibilul furnizor. 
 

Valabilitate  01 Oct 2020 
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5. Producător german de case durabile și modulare caută parteneri locali în baza 
unui acord de servicii 
 

Ref:  BRDE20190909001 

 
 
Descriere  

 
Compania germană a dezvoltat un sistem de construcții inovator pentru un 
sistem de locuințe modulare. Trei module de bază pot fi combinate în case 
de dimensiuni și forme diferite. Mulțumită unei noi tehnologii, cel mai mic 
tip de casă poate fi complet echipat pentru locuit. 
 
Sistemul permite asamblarea unei case la cheie în numai 3 zile. Eficiența 
excelentă de asamblare este reflectată într-un preț final foarte competitiv. 
Casele ușor de asamblat sunt compatibile cu o serie de tipuri de fațade și 
modele de protecție specifice. Acestea sunt măsuri de protecție consolidate 
împotriva factorilor de mediu, cum ar fi cutremurele, uraganele, pericolele 
de incendiu, căldură extremă sau frig și inundații. 
 

Specificații 
tehnice  

O gamă largă de companii ar putea să instaleze casele datorită solutiei de 
construcții ușor de asamblat. Deținătorul profilului caută, de asemenea, 
producători descentralizați ai componentelor, astfel încât partenerul de 
cooperare să primească materialul de construcție necesar de la un 
partener de producție din apropiere. 
 
Partenerul căutat ar trebui sa fie activ, în mod ideal, într-unul din 
următoarele domenii: 
- Tâmplărie 
- Construcții 
- Montare geamuri 
- Instalare  

 
Valabilitate  

 
Sep 2020 

 
  
 

6. Un furnizor britanic de produse pentru industria construcțiilor caută un 
furnizor de produse din lemn netratat, certificat FSC 
 

Ref: BRUK20190909001 

 
Descriere  

 
O companie britanică care furnizează o gamă de produse destinate 
sectorului construcțiilor este interesată să furnizeze plăci și stâlpi (țăruși), 
fabricate din lemn de rășinoase netratat certificat FSC, printr-un acord de 
fabricație. 
 
Înființată în 2004, compania cu sediul în Yorkshire (Marea Britanie) are o 
piață care îi furnizează consumabile pentru construcții, sisteme ușoare de 
rafturi și piese de schimb pentru remorci, prin intermediul unor constructori 
bine consacrați din Regatul Unit. 
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În prezent, compania furnizează panouri din lemn de rășinoase, certificate 
FSC (Forest Stewardship Council) și stâlpi (țăruși)  pentru șantiere de la un 
intermediar. Datorită creșterii comenzilor, compania dorește să 
achiziționeze aceste produse direct de la un producător. 
 

Specificații 
tehnice  

Plăcile de profil din lemn sunt tăiate pătrat, în două dimensiuni: 
 
75mm x 14mm x 900mm lungime 
75mm x 14mm x 1200mm lungime 
 
Stâlpii (țărușii) trebuie să fie grupati în pachete de 25 și ambalați pe un palet 
standard de 1200 mm x 1000mm. Cerința actuală este de 450.000 pe an 
pe șase lungimi. 
 
Compania este interesată să comande o încărcătură completă de produse 
mixte, în termen de o lună. Cu toate acestea, există o anumită flexibilitate 
pentru a anumite prețuri preferențiale. 
 
Compania oferă un acord de fabricație unui partener care oferă produse 
realizate din materia primă solicitata sau re-prelucrează tăieturi dintr-un alt 
proces de fabricație a produselor din lemn. 
 

Valabilitate  11 Sep 2020 

 
 

7. Producător profesionist de produse cosmetice din Lituania își oferă 
produsele în cadrul unui acord comercial sau servicii de distribuție 
 

Ref:  BOLT20190823003 

Descriere  

 
Compania lituaniană a fost înființată în 2009 și produce produse cosmetice 
profesionale într-un sistem certificat de management al calității, conform 
standardului de bune practici de fabricație pentru produse cosmetice. 
 
Toate produsele au fost create de specialiști, oameni de știință și experți 
de vârf în biochimie și dermatologie. Compania poate oferi o gamă 
cuprinzătoare de produse de îngrijire a pielii pentru profesioniști și pentru 
îngrijirea zilnică la domiciliu. Toate produsele au fost create pentru a 
răspunde nevoilor fiecărui tip de piele și problemelor pielii. Produsele 
companiei sunt sigure și ușor de utilizat, potrivite atât pentru femei, cât și 
pentru bărbați. 
 
Compania produce o linie din acid glicolic, o linie din acid lactic, produse 
de linie din acid succinic (chihlimbar) și o linie specială pentru bărbați. 
Fiecare linie include creme de față, produse de curățare, măști și seruri. De 
asemenea, compania oferă o bază pentru creme de piele sensibilă, pentru 
mâini și picioare, demachiant pentru ochi. 
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Compania ar dori acum să intre pe noi piețe. Compania poate oferi o gamă 
completă de produse pentru cosmetologi. Din acest motiv, compania își 
vede producția în centre de wellness și clinici de frumusețe specializate. 
Compania ar dori să găsească un partener care să lucreze în baza unor 
acorduri ale agențiilor comerciale pentru reprezentarea produselor. Un 
acord de servicii de distribuție poate fi, de asemenea, luat în considerare. 
 

Specificații 
tehnice  

Compania caută parteneri cu experiență în sectorul frumuseții și wellness 
pentru a lucra în cadrul unui contract de agenție comerciala sau de servicii 
de distribuție. Rolul partenerului: sprijin în accesarea de noi piețe și clienți, 
distribuție și promovare a produselor oferite. 
Compania ar dori să vândă doar sub propria sa marca. 
 

Valabilitate  25 Oct 2020 
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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

