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Suport non-stop pentru afacerea ta!  
 

Reteaua Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene,  lansată în anul 

2008, prin care entitățile cu rol de punct local de contact oferă sprijin, în mod gratuit, IMM-

urilor interesate pentru a beneficia de avantajele pieței unice europene, în dezvoltarea propriei 

afaceri, prin inovare și internaționalizare.  

Aria de acoperire include peste 60 de țări (27 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 3000 experți din peste 600 

centre gazdă. 

Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local de 

contact în cadrul Rețelei Enterprise Europe. 

În această calitate, ADR Nord-Est furnizează următoarele servicii: 
 

 identificare de parteneri de afaceri, prin acces la baza de date centralizată a Rețelei 
care include cereri și oferte de cooperare comercială sau tehnologică (detalii aici); 
 

 participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relații 
internaționale intre IMM-uri, cooperare comercială sau tehnologică 
 

 furnizare support pentru identificare parteneri interesați de participare în proiecte cu 
finanțare din diverse programe europene, inclusiv programe de cercetare și inovare; 
 

 informații privind oportunități de piață, legislație și politici europene, relevante pentru o 
companie sau un sector economic; 
 

 implicare in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultări 
publice sau alte inițiative în domeniul competitivității și inovării. 
 

În această ediție, puteți găsi informații de interes pentru activitatea Dumneavoastră, precum și 

o selecție de oportunități de colaborare, care au fost selectate din baza de date centralizată a 

Rețelei, care include peste 10.000 de propuneri de colaborare. 

Dacă ești interesat, contacteaza-ne. 

 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/h2020-turkish-company-experienced-additive-manufacturing-and-medical-3d-printing-based
https://www.adrnordest.ro/index.php?page=een_contact
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Ce poți găsi în categoria “Cereri / Oferte de 
colaborare”? 
 
1. O companie poloneză de IMM-uri caută producători de produse cosmetice naturale 

pentru a deveni distribuitor 

2. Un inventator german caută producători de șosete din diferite țesături în Asia, Europa 

de Est sau Balcani, în cadrul unui acord de fabricație 

3. Producător italian de utilaje agricole pentru cultivarea solului caută un partener de 

producție și / sau financiar cu care să lucreze în cadrul unui contract de achiziție \ 

financiar \ joint venture  

4. Antreprenor spaniol caută designeri de îmbrăcăminte de mărime mare în cadrul unui 

acord de servicii 

5. Producător turc de articole de protecție pentru margini, ferestre și profile de etanșare 

caută distribuitori, furnizori sau agenți comerciali 

6. Un producător de îmbrăcăminte din Moldova oferă serviciile sale de fabricație și / sau 

subcontractare 

 

#Fii informat!  
 
 

Înregistrarea unui drept de proprietate intelectuală la nivel 
european  
 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-
Est, în colaborare cu Oficiul Uniunii 
Europene pentru Proprietate Intelectuală 
(EUIPO), vă invită la un Atelier de lucru cu 
privire la drepturile asociate mărcilor, 
desenelor și modelelor industriale 
înregistrate și valabile pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene. 
 
Evenimentul se va desfășura online, în 
data de 31.08.2021, începând cu ora 
11:00, având o durată de aproximativ 60 de 
minute. 
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Atelierul aduce în scenă, un expert din partea echipei EUIPO, care va prezenta informații 
valoroase cu privire la: 
 

 Procesul de aplicare pentru marcă, desen sau model industrial 

 Acordarea de vouchere de proprietate intelectuală în valoare de până la 1500 Euro 
pentru IMM-uri 

 
Ce  vor afla participanții? 
 

 De ce IP ar trebui să fie o parte integrantă a unei strategii de afaceri? 

 Cum se depune online o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene? 

 Poate o înregistrare a unei mărci EU să mă protejeze de alte persoane care folosesc un 
domeniu cu un nume similar? 

 Ce este un model sau un desen industrial înregistrat? 

 Care sunt avantajele unui model sau unui desen industrial comunitar înregistrat în 
comparație cu sistemele naționale de protecție? 

 Care este modalitatea de aplicare privind acordarea de Vouchere de proprietate 
intelectuală în valoare de până la 1500 Euro pentru IMM-uri? 

 
Pentru înscriere, vă rugăm să accesați Formularul de înregistrare disponibil la adresa aceasta. 
Sursa: ADR Nord-Est 
 

 
NOU! Platforma oportunităților de finanțare  
 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
(MIPE) a lansat, în data de 5 august 2021, 
platforma online www.oportunitati-ue.gov.ro 
ca un punct unic de acces care integrează 
informații privind fonduri din mai multe surse de 
finanțare (programe naționale, operaționale, 
comunitare etc.), fiind atât interfața între mediul 
instituțional și beneficiari, cât și un instrument 
util la nivelul României în ceea ce privește 
identificarea de parteneri pentru participarea în 
Programele de cooperare la nivel European. 
 
Prin intermediul acestei platforme, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene își propune să 
fie o punte de legătură cu potențialii beneficiari ai surselor de finanțare comunitare, 
direcționându-i către Punctele Naționale de Contact, Agențiile Naționale responsabile, AM-urile 
aferente Programelor de interes sau Direcțiile Generale ale Comisiei Europene și/sau Agențiile 
Executive responsabile, în cazul în care Programul de interes nu are un Punct Național de 
Contact în România. 
 
Platforma integrează informații consistente pentru toți potențialii beneficiari, atât din mediul 
privat, cât și public, precum și din mediul academic și de cercetare, în vederea creșterii 
accesibilității surselor de finanțare europeană și a eficientizării comunicării dintre autoritățile care 
gestionează aceste finanțări și cei cărora le sunt destinate. 
 
 
 

https://www.adrnordest.ro/sesiune-de-informare-inregistrarea-unui-drept-de-proprietate-intelectuala-la-nivel-european/
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Portalul este prevăzut cu filtre de căutare după Tipul beneficiarului, Domeniul și Subdomeniul 
de interes, atât pentru identificarea surselor de finanțare, cât și a partenerilor.  
 
O secțiune cu Povești de succes, incluzând prezentarea exemplelor de bune practici în 
accesarea finanțărilor disponibile, completează demersul informativ și își propune să stimuleze 
prin puterea exemplului și alți potențiali solicitanți de finanțare. 
 
Vă invităm să accesați linkul acesta. 
 
Sursa: ADR Nord-Est  
 
 
Proiect de lege privind reglementarea finanțării participative 
(crowdfunding), în consultare publică! 

 
Ministerul Finanțelor a lansat in 10 august 2021, spre consultare publică Proiectul de Lege 
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de 
servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 
2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937. 
 
 
Prin actul normativ se are în vedere stabilirea unor 
măsuri la nivel național în vederea creării cadrului legal 
pentru aplicarea directă a Regulamentului sus-
menționat, precum: 

 desemnarea autorității competente, 

 regimul sancționatoriu, 

 stabilirea anumitor termene de depunere a 
documentelor în vederea autorizării, 

 condițiile de retragere a autorizației, 

 cerințe privind comunicările publicitare, precum și cu privire la limba în care fișa cu 
informații esențiale privind investiția poate fi pusă la dispoziția potențialilor investitori. 
 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectele de acte normative, pot fi transmise la 
adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
publicării (10.08.2021). 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro & Ministerul Finantelor 
 

 
Calendarul lansărilor pe PNDR, actualizat! 
 
Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale a publicat un calendar actualizat pentru 2021 al 
lansărilor sesiunilor de depunere a proiectelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020, astfel: 
 
 
 

http://www.oportunitati-ue.gov.ro/
publicinfo@mfinante.gov.ro
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Nr. 
crt 

Submăsuri/Măsuri Perioadă derulare sesiune Alocare disponibilă (euro) 

1. sM 17.1 „Prime de asigurare a 
culturilor, plantelor şi 

animalelor” 

28 iulie – 31 octombrie 2021 31.200.000 

2. sM 9.1 „Înființarea grupurilor de 
producători în sectorul 

agricol” 

29 iulie – 29 octombrie 2021 6.769.295 

Nr. 
crt 

Submăsuri/Măsuri Perioadă estimativă lansare 
sesiune 

Alocare din fondurile de 
tranziție (euro)** 

3. sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri” 

A doua jumătate a lunii august 
2021 

100.000.000 

4. sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici” 

A doua jumătate a lunii august 
2021 

87.000.000, din care: 

 60.900.000 
NAȚIONAL 

 26.100.000 
MONTAN 

5. sM 16.4 „Sprijin acordat pentru 
cooperare orizontală și verticală 

între actorii din lanțul de 
aprovizionare” 

A doua jumătate a lunii august 
2021 

40.000.000 

6. sM 16.4a „Sprijin pentru cooperarea 
orizontală și verticală între actorii din 

lanțul de aprovizionare în sectorul 
pomicol” 

A doua jumătate a lunii august 
2021 

10.000.000 

7. sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de 
activități neagricole în zone rurale” 

Septembrie 2021 50.000.000 

8. sM 6.4 „Investiții în crearea şi 
dezvoltarea de activități neagricole” 

Septembrie 2021 100.000.000 

9. . sM 4.1 „Investiții în exploatații 
agricole” 

Septembrie 2021 760.000.000 

10. sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în 

procesarea/marketingul produselor 
agricole” 

Septembrie 2021 140.000.000 

11. sM 4.2a „Investiții în 
procesarea/marketingul produselor 

din sectorul pomicol” 

Septembrie 2021 10.000.000 

12. sM 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole și silvice” - 
componenta infrastructura de acces 

agricolă 

Septembrie 2021 100.660.000 

Reamintim că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat in 14 iulie 2021 prima variantă a calendarului 
estimativ alături de criterii de selecție și punctajele aferente acestora pentru submăsurile și măsurile menționate 

mai sus.  

Mai multe informații sunt disponibile accesand acest link. 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 

https://www.afir.info/
Fonduri-Structurale.ro
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 @Evenimente in RETEA! 
 

RIGA FOOD 2021 - VIRTUAL B2B MEETINGS 
8 - 10 Septembrie 2021, Riga (Letonia) 
 
Riga Food 2021 este platforma care conectează companiile care caută parteneri de producție 
cu producători  și furnizori de servicii din industria alimentară. Se oferă posibilitatea de a afla 
cele mai noi tendințe din industria alimentară, oferind o perspectivă asupra dezvoltării 
tehnologice și a produselor noi. 
 
Rețeaua Enterprise Europe vă invită să 
participați la evenimentul virtual de 
matchmaking, care va avea loc în perioada 
8-10 septembrie 2021. 
 
Participarea este gratuită.  
 
De ce să participi ? Matching-ul Riga Food 2021 vă va ajuta să găsiți parteneri de afaceri 
internaționali în întâlniri virtuale pre-rezervate. 
Veți găsi potențiali parteneri de afaceri angajați și vă organizăm întâlniri virtuale; 

 Dezvoltă-ți rețeaua de afaceri; 

 Împărtășiți-vă experiența cu contacte de afaceri internaționale; 

 Urmăriți tendințele pieței și identificați inovațiile tehnologice. 

Înregistrare aici. 

 

 
ExpoCook2021 
28 - 30 Septembrie 2021, Palermo, Italia 

 
Târgul este dedicat sectorului Ho.Re.Ca. în 
sensul său mai larg, referitor la alimente și 
băuturi de înaltă calitate, echipamente 
profesionale, hoteluri, turism și zone 
conexe. 
Datorită condițiilor actuale, ediția 2021 a 
ExpoCook va fi complet virtuală și va stabili 
baza pentru ediția hibridă din anul 2022. 
 
 
Participarea la ExpoCook Online va oferi companiilor participante posibilitatea de a-și crește 
vizibilitatea, vânzările, de a găsi noi parteneri: revânzători, furnizori, distribuitori, investitori. 
Evenimentul va include prezentări comerciale dedicate, spectacole de gătit de calitate, cu 
prezența tinerilor bucătari, dar și a celor cu „stele Michelin”. 
 
• Alăturați-vă Expocook 3D Târg virtual, obțineți standul virtual pentru a prezenta într-un mod 
interactiv produsele și serviciile dvs. și participați la toate evenimentele digitale. Urmăriți 
DEMO: https://expocook.collectivibe.com/ 

https://riga-food-2021-virtual-business.b2match.io/
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• Alăturați-vă Expocook în persoană, la Palermo, prezentați-vă produsele / serviciile, întâlniți 
potențiali parteneri online sau la fața locului, participați sau organizați ateliere de lucru live. 
• Participați la evenimentul de matchmaking B2B, online sau pe site! 
 
Acest eveniment de matchmaking reunește companii (cumpărători, precum și furnizori) dintr-
un număr mare de țări europene. Aceasta este o oportunitate unică de a genera noi contacte 
și contracte de afaceri. 
 
Întâlnirile B2B online vor avea loc prin intermediul platformei B2Match cu o mulțime de 
caracteristici noi, integrate în Târgul 3D. 
 
Sectoare de interes 

 Producția de alimente și băuturi: tradițională, organică etc. 

 Turism alimentar și vitivinicol 

 Produse și componente pentru sectorul Ho.Re.Ca. 

 Echipamente profesionale pentru baruri și restaurante, pizzerii, pub-uri și fabrici de bere, 
patiserii, brutării și magazine de gastronomie, hoteluri etc. 

 Servicii pentru hoteluri și facilități de cazare  

 Inginerie și arhitectură, design și artă 

 Soluții de ambalare si automatizare 

 Mobilier și design pentru interior și exterior 

 TIC, software de gestionare a numerarului și software de gestionare a hotelurilor 

 Marketing, comunicare și consultanță 

 Veselă (tacâmuri, fețe de masă, argintărie, porțelan, farfurii, pahare, accesorii) pentru 
un „mise en place” perfect 

 Îmbrăcăminte de lucru: modă pentru bucătari, personal de restaurant și hotel etc. 

 Managementul apei și deșeurilor pentru sectorul Ho.Re.Ca.  
 
Înregistrare la aceasta adresa. 
 
 

Creative Industry Zone 2021 
25 - 26 Octombrie 2021, Szczecin, Polonia 

 
Creative Industry Zone 2021 este un eveniment de matchmaking care unește designeri, 
companii de tehnologie, întreprinderi tradiționale, clustere, instituții de cercetare și dezvoltare 
și alte entități care reprezintă sau sunt implicate în industriile creative.  
 
 
Înafară de întâlnirile de afaceri 
bilaterale virtuale, care oferă 
posibilitatea de a genera noi contacte 
de afaceri și de a stimula inovația, 
evenimentul va acoperi teme diverse 
inclusiv drepturi de proprietate 
intelectuală, oportunități de finanțare și 
aspecte tehnice ale cooperării dintre 
proiectanți și producători industriali. 
 
 

https://expocook2021.b2match.io/
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Sectoare de interes  

 Publicitate și marketing 

 Arhitectură și meșteșuguri 

 Design: produse, grafică și design de modă 

 Film, TV, video, radio și fotografie 

 TIC, software, aplicații mobile și jocuri pe computer 

 Edituri 

 Muzee, galerii și biblioteci 

 Muzică, spectacole și arte vizuale 

 Design durabil și economie circulară 

 Soluții digitale 
 

Cum puteți beneficia de acest eveniment? 

 Publică și prezintă produsele, proiectele, serviciile sau nevoile afacerii tale  

 Câștigă cunoștințe prin prezentări cheie interesante 

 Inițiați și aranjați întâlniri 1: 1 programate  

 Întâlnește noi potențiali clienți într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor și 
timpului 

 Fii cu un pas înaintea concurenților tăi, prin prezență și vizibilitate la eveniment. 
 
De asemenea, puteți afla mai multe despre Programul Europa Creativă, care va fi prezentat 
în timpul sesiunilor tematice. 
 
Înregistrare accesand acest link. 
 
 

Cereri / Oferte de colaborare  
 
O companie poloneză de IMM-uri caută producători de produse cosmetice 
naturale pentru a deveni distribuitor 
 
Un IMM polonez specializat în distribuția de produse cosmetice dorește să își extindă gama 
de produse pe bază de ingrediente naturale. Prin urmare, compania caută producători de 
produse cosmetice ecologice, cu deșeuri zero și naturale (de exemplu, creme, loțiuni de 
corp, pentru față, produse de curățare, uleiuri pentru față și corp, creme speciale pentru 
celulită etc.) din Europa și nu numai. Compania oferă acord de servicii de distribuție pentru 
producătorii de produse cosmetice naturale interesați de piața poloneză. 
 
Această companie poloneză stabilită în Regiunea Podlasie, 
care funcționează cu succes din 2013, este specializată în 
distribuția unei game largi de produse cosmetice (pentru 
îngrijire și machiaj). 
Compania dorește să urmeze ultimele tendințe din industria 
cosmeticelor, inclusiv cererea tot mai mare de produse 
cosmetice organice, ecologice, zero deșeuri și naturale. 
 
Compania este interesată de următoarele produse cosmetice: 
produse de îngrijire pentru toate tipurile de piele pentru femei sau bărbați, cum ar fi: creme, 

https://ciz2021.b2match.io/
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loțiuni corporale, tonifiere faciale, demachiante, uleiuri pentru față și corp, creme speciale 
pentru celulită, acnee, pete întunecate, capilare, anti-îmbătrânire etc. Nu sunt excluse și alte 
produse cosmetice naturale. 
 
Compania poloneză oferă produsele clienților finali, printr-un canal de distribuție funcțional, 
respectiv un magazin online, experiență și personal tânăr foarte eficient în gestionarea 
comenzilor. 
 
Această companie poloneză caută parteneri de afaceri (din întreaga lume) interesați de 
cooperarea pe termen lung și oferă servicii bazate pe un acord de servicii de distribuție. 
 
Info suplimentare: BRPL20210727001 

Valabilitate cerere de oferta: 14 Aug 2022 

 
 
Un inventator german caută producători de șosete din diferite țesături în 
Asia, Europa de Est sau Balcani, în cadrul unui acord de fabricație 
 

Un inventator german caută producători de două tipuri diferite de șosete, cu două grosimi 
diferite de țesături. Cele două tipuri de șosete ar trebui combinate ca un nou produs. 
Producătorul ar trebui să producă ambele tipuri de șosete. În mod ideal, noul furnizor poate 
furniza, de asemenea, logistică pentru ambalare, stocare și livrare. Ei caută parteneri în 
Asia, Europa de Est sau Balcani. Cooperarea ar trebui să se bazeze pe un acord de 
fabricație. 
 
Inventatorul german se află în zona Rin-Main-Frankfurt. Pentru o nouă idee de afaceri, caută 
furnizori de două tipuri diferite de șosete. Cele două șosete sunt realizate din materiale 
textile diferite. Producătorul ar trebui să poată produce ambele șosete din diferite grosimi 
ale țesăturilor. 
 
Primul tip de șosete ar trebui să fie un tip sintetic subțire, care ar consta, 
de exemplu, în aproximativ 90% poliamidă și 10% elastan. 
 
Al doilea tip de șosete ar trebui să fie un tip de bumbac, care ar consta 
în cca. 75-85% amestec de bumbac și 15-25% poliamidă-elastan. 
 
Ambele tipuri de șosete ar trebui să fie disponibile în diferite dimensiuni. 
 
În plus, compania este interesată de parteneri pentru ambalare, 
stocare și logistică de transport, precum și vânzări la cerere. De 
preferință, aceste servicii suplimentare ar proveni dintr-o singură sursă, 
dar acest lucru ar putea fi furnizat și de alte companii. 
 
Se caută parteneri în Asia, Europa de Est, Balcani și Turcia. Cooperarea ar trebui să se 
bazeze pe un acord de fabricație. 
 
Info suplimentare: BRDE20210806001 

Valabilitate cerere de oferta: 12 Aug 2022 
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Producător italian de utliaje agricole pentru cultivarea solului caută un 
partener de producție și / sau financiar cu care să lucreze în cadrul unui 
contract de achiziție \ financiar \ joint venture  
 
Compania italiană produce și realizează utilaje agricole specializate pentru prelucrarea 
solului și întreținerea gazonului natural, sub marca proprie. 
 
Compania este în căutarea unui partener de producție și / sau financiar pentru a încheia un 
acord de achiziție \ financiar \ joint venture, având ca scop creșterea din punct de vedere al 
cifrei de afaceri și al piețelor acoperite: în mod specific, fuziunea companiei și / sau achiziția 
completă / parțială a acțiunilor companiei. 
 
Compania, fondată în 1972, a fost întotdeauna 
interesată de a produce echipamente si utilaje de înaltă 
tehnologie pentru agricultură intensivă și productivitate 
ridicată. Sediul istoric este în provincia Bologna, iar 
compania este una de familie. 
 
Fiabilitatea produselor este bazată pe experiențele a 
patru generații. Proiectarea produselor se bazează pe 
distribuția greutăților și dimensiunilor pentru a evita 
supraîncărcarea inutilă a tractoarelor, care ar deveni 
riscantă atunci când se lucrează pe pante, pentru a facilita traficul rutier și manevrarea în 
spații înguste. 
 
Proiectarea este realizată în cele mai mici detalii, pentru a asigura rezistența la cele mai 
mari solicitări: în special, dimensionarea angrenajelor, a lagărelor și a arborilor rotativi. 
Compania este, de asemenea, în fruntea tehnologiei de fabricație: folosește cele mai 
moderne mijloace, cum ar fi un robot de sudură, care garantează o producție fără erori și 
este considerabil mai rezistent decât sudarea manuală tradițională. 
 
Compania este solidă, bine capitalizată, cu un rating bancar excelent și recunoscută pe 
piața sa internă: dimensiunea sa actuală limitează piața accesibilă, astfel că se caută o 
producție solidă și / sau partener comercial, pentru a începe un dialog, urmat de un acord 
reciproc profitabil. 
 
Info suplimentare: BRIT20210803001 

Valabilitate cerere de oferta: 11 Aug 2022 

 
 
Antreprenor spaniol caută designeri de îmbrăcăminte de mărime mare în 
cadrul unui acord de servicii 

 

Antreprenor spaniol, specializat în comerțul cu amănuntul online, caută designeri de 
îmbrăcăminte de mărime mare, bazata pe tendințele actuale ale modei, cu un design 
modern, atrăgător și tineresc.  
 
Obiectivul este de a oferi femeilor de la 15 la 50 de ani o mare varietate de haine de bună 
calitate, cu prețuri mici și medii, pentru a se îmbrăca în conformitate cu tendințele pieței. 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f94bb1fb-6e20-4127-a007-3cf87fc46e61
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În prezent, piața include o gamă largă de haine la modă în dimensiuni mai mici, de bună 
calitate. Chiar dacă au existat mai multe progrese în segmentul de mărime “plus size”, încă 
lipsește varietatea pentru femeile care doresc să se îmbrace conform celor mai noi tendințe. 
 
Compania vrea să se concentreze pe această piață de 
îmbrăcăminte de dimensiuni mari și să ofere femeilor 
posibilitatea de a-și arăta starea de spirit prin stil și 
aspect. În acest context, modelele de îmbrăcăminte 
oferite ar trebui să aibă un stil tineresc, un design modern 
și de bună calitate. 
 
Antreprenorul caută designeri care ar putea oferi modele de haine de mărime plus de la 44 
la 52 (dimensiuni europene) și diverse evaluări despre țesături și modele. 
 
Tipul de cooperare căutat este un acord de servicii. 
 
Info suplimentare: BRES20210727001 

Valabilitate ofertă: 30 Iulie 2022 

 
Producător turc de articole de protecție pentru ferestre și profile de 
etanșare caută distribuitori, furnizori sau agenți comerciali 

Compania și-a început operațiunile în Düzce (Turcia) în 2018 și este specializată în 
producția de articole de etanșare prin extrudare și profiluri de protecție a marginilor. Ulterior, 
și-a continuat activitățile în domeniul materialelor plastice auto. 

Compania produce profile de extrudare, etanșare și profiluri de protecție a muchiilor din 
materii prime din PVC-Tpe-Pom, atât pe plan intern, cât și pentru export. Profilurile sunt 
realizate din materii prime granulare Pvc-Tpe-Pom cu materiale plastice. Oferă etanșare, 
protecție a marginilor și protecție a foilor. Aceste profile se pot utiliza pentru portbagaje,  
caroserie, sectorul construcțiilor (profile ale ușilor și ferestrelor), sectorul electric si 
electronic, avand caracteristica de a nu conduce electricitatea. Poate fi utilizat în cabluri, 
panouri de siguranțe etc. 

Compania produce și profile pentru uși glisante. Pe scurt, oferă soluții adecvate pentru toate 
sectoarele care au nevoie de o protecție a tablei, a marginilor și elemente de etanșare, în 
special în industria auto. 

Compania poate produce, de asemenea, articole prin combinarea 
a 3 extrudere diferite. În plus, profilele în dimensiuni speciale pot 
fi dezvoltate în conformitate cu dorințele clienților și pot fi oferite 
soluții adecvate pentru protecția marginilor și probleme de 
etanșare.  

Noile produse dezvoltate și brevetate ca urmare a activităților 
intensive de cercetare și dezvoltare, nu conțin metal, spre 
deosebire de alte profile. Profilele suportate cu benzi Pom au 
multe avantaje față de profilurile care conțin metal.  

Compania caută distribuitori, cumpărători, furnizori, angrosisti, agenți comerciali sau 
parteneri de afaceri pentru a fi parteneri.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c8ecbb2-380c-4b12-a262-faecf3d09e57
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Compania se așteaptă ca partenerii săi de afaceri să își dezvolte cota de piață, să devină 
un intermediar comercial, să își promoveze produsele prin cooperare sau să devină un 
partener prin furnizarea și cumpărarea produselor sale. 
 
Info suplimentare: BOTR20210804001 
Valabilitate oferta: 18 Aug 2022 

 
Un producător de îmbrăcăminte din Moldova oferă serviciile sale de 
fabricație și / sau subcontractare 

O companie moldovenească specializată în producția de îmbrăcăminte pentru bărbați / 
femei / copii - cămăși cu mânecă lungă și scurtă, lenjerie de corp, îmbrăcăminte sportivă - 
caută cooperare internațională, în cadrul unor acorduri de producție și / sau de 
subcontractare a serviciilor. Compania caută parteneri care sunt interesați de servicii care 
includ croirea, coaserea, călcarea, controlul calității, inspecția și ambalarea. 

Compania moldovenească a fost înființată în 2014 ca o afacere mică și este situată strategic 
la granița cu România (UE). A funcționat, inițial, cu câteva mașini de cusut și primul articol 
a fost lenjeria de corp. Prima destinație pe piață a fost cea internă.  

Ulterior au fost stabilite noi conexiuni și rețele. 
De-a lungul celor peste 7 ani de experiență, a 
colaborat cu mărci cunoscute, precum Prada, 
Nara Camicia, Mauro Basetti, Celio, Ragno, 
pentru care a confecționat cămăși bărbați / 
femei / copii; lenjerie bărbați; echipament 
sportiv; pantaloni scurți; tricouri etc. 

Pornind de la specificul fabricării textilelor, cea 
mai mare parte a activității companiei se 
concentrează pe furnizarea de servicii lohn. 
Acum au capacitatea de producție disponibilă 
și caută să își mărească cifra de afaceri. 

Compania este interesată să producă îmbrăcăminte pentru alte companii în baza unui acord 
de fabricație sau a unui contract de servicii de subcontractare. 
Info suplimentare: BOMD20210719001 
Valabilitate oferta: 12 Aug 2022 
 

Detalii suplimentare despre serviciile  

Centrului Enterprise Europe Network găzduit de ADR Nord-Est găsiți la adresa 

www.adrnordest.ro (secțiunea Portofoliu servicii managementul inovării și 

internaționalizarea afacerilor) 

Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț 

tel: 0233 218.071, fax: 0233 218.072, e-mail: een@adrnordest.ro 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f3f23019-23f3-407e-8ead-3fbc5b7cc3ed
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8428a903-db7f-44c9-a3a8-bad44b05663d
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