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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 

câteva 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. Companie din Marea Britanie (Irlanda de Nord) caută producători de articole de 

îmbrăcăminte sport 

2. Companie petrochimică spaniolă caută furnizori de produse inovatoare în sectorul 

auto pentru a încheia acorduri de distribuție 

3. Producător ucrainean de parfumuri de nișă caută distribuitori sau agenți comerciali 

4. Producător polonez de șosete medicale, sportive și casual caută cooperare în baza 

unui acord de servicii de distribuție 

5. Companie turcă specializată în mobilier de birou și mobilier fix caută distribuitori și 

agenți comerciali și oferă servicii de producție 

6. Producător lituanian de saci mari din polipropilenă caută intermediari comerciali și 

oferă subcontractare 

 

#Fii informat!  
 
 

Ghidul aferent măsurii de investiții în activități productive va fi 
publicat în formă finală luna următoare! 

 
 
În data de 7 octombrie 2021, Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene a făcut 
precizări cu privire la Ghidul solicitantului pentru 
măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive” din 
cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării 
efectelor provocate de criză în contextul 
pandemiei de COVID-19, a Programului 
Operațional Competitivitate (noua măsură 3 de 
sprijin pentru IMM-uri în context COVID-19). 
 
Conform comunicatului, ghidul este în proces 
de consolidare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și va fi publicat în formă 
finală în aproximativ o lună. 
 
De asemenea, după ce forma finală a ghidului va fi aprobată, cei interesați vor avea la dispoziție 
o perioadă de 30 de zile până la lansarea apelului, pentru pregătirea proiectului în vederea 
depunerii acestuia, se arată în comunicat. 
 
Bugetul alocat este de 300 milioane Euro fonduri europene, plus 58,3 milioane Euro fonduri de 
la bugetul de stat. 
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Valoarea minimă a finanțării nerambursabile este de 50.000 Euro, ca urmare a observațiilor 
transmise în perioada de consultare publică, inclusiv de fonduri-structurale.ro 
 
MIPE a transmis și câteva clarificări referitoare la condițiile de finanțare incluse în viitorul apel, 
respectiv: 
 

 Obiectivul apelului îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare 
economică cu finanțare din facilitatea de finanțare REACT-EU, în contextul crizei 
economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare 
cu valoare limitată, acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu 
indisponibilitatea lichidităților în conformitate cu Regulamentul REACT EU.  

 
Acesta stabilește norme și măsuri de implementare referitoare la resursele adiționale furnizate 
cu titlul de „Asistență de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei”, cu scopul de a oferi 
asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză, în contextul pandemiei de 
COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și 
reziliente a economiei. Astfel, se vor sprijini IMM-urile afectate semnificativ de pandemia 
de COVID-19 și care nu au avut suficientă reziliență pentru a-și menține indicatorii 
economici în acest context dificil. 
 

 Procentul de minimum 20% din valoarea proiectului pentru componenta de mediu este 
stabilit în conformitate cu legislația europeană în domeniu și are drept scop reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

 Conform AM POC, nu se va renunța la principiul „primul venit – primul servit” și vor fi 
eligibile doar firmele care au avut o scădere a cifrei de afaceri în 2020 față de 2019.  

 
Ghidul solicitantului publicat în consultare publică este disponibil la adresa aceasta. 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
 
 

Microgranturi: Ordinul privind aprobarea procedurii de 
implementare a noii ediții, publicat în Monitorul Oficial 

 
Ordinul pentru aprobarea procedurii de implementare 
a  sesiunii nr. 2 aferente Măsurii 1 „Microgranturi 
acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul 
schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130 din 31 
iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile 
a fost publicat în Monitorul Oficial partea I/989/nr. 
1.642 din 15 octombrie 2021. 

 
Documentul poate fi consultat aici. 
Incepând din 18 octombrie 2021, a început etapa de preînscriere în platforma, iar din 25 
octombrie 2021 va fi deschisă a doua etapă de înscriere pentru Măsura 1 - Microgranturi. 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
 

https://mfe.gov.ro/anunt-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-4-1-1-investitii-in-activitati-productive-din-cadrul-axei-prioritare-4-sprijinirea-ameliorarii-efectelor-p/
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33617
https://granturi.imm.gov.ro/auth/login
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2021-2027: Programul pentru Acvacultură și Pescuit, Raportul de 
mediu și Studiul de evaluare adecvată, lansate spre consultare 
publică 
 
Luni, 11 octombrie 2021, AM POPAM a 
anunțat lansarea spre consultare publică a 
următoarelor documente: 

 A doua variantă a Programului 
pentru Acvacultură și Pescuit (draft) 

 Raportul de mediu 
 Studiul de evaluare adecvată 

 
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc 
în scris la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pe adresa de e-
mail programare.popam@madr.ro în termen de 48 zile de la data publicării anunţului, începând 
cu data de 11.10.2021. 
 
De asemenea, AM POPAM a anunțat faptul că la 29 noiembrie 2021, începând cu ora 11:00, 
se va desfășura o dezbatere publică, în sistem videoconferință, prin intermediul platformei 
ZOOM. Toți cei care doresc să participe la dezbaterea publică se pot înscrie la adresa de e-
mail: programare.popam@madr.ro, prin furnizarea următoarelor informații: nume și prenume, 
instituția pe care o reprezintă (dacă este cazul), adresa de e-mail cu care se va face conectarea 
la ședință. 
Termenul limită pentru înscriere este 26 noiembrie 2021, ora 11:00. 
 
Sursa: AM POPAM & Fonduri Structurale 
 
 

Dezbatere publică organizată de ADR Nord-Est pe forma 
actualizată a POR Nord-Est 2021-2027 

 
ADR Nord-Est organizează, în data de 6 decembrie 2021, 
o dezbatere publică ca urmare a publicării versiunii 
actualizate a proiectului Programului Operațional 
Regional Nord-Est 2021-2027, dar și ca urmare a finalizării 
Raportului de Mediu și a Studiului de evaluare adecvată. 
Dezbaterea va avea loc între orele 15-18, în sistem video-
conferință. 
 
Coordonate de conectare: sunt aici. 

Meeting ID: 870 7773 5144 
Passcode: 509570 
 
Descarcă Proiectul POR NE 2021-2027, varianta octombrie 2021 
Descarcă Raportul de Mediu 
Descarcă Studiul de evaluare adecvată 
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele 
supuse dezbaterii, la sediul ADR Nord-Est și la sediul APM Bacău sau pe adresele de 
email: adrnordest@adrnordest.ro, office@apmbc.anpm.ro, până la data de 03.12.2021. 
 
Sursa: ADR Nord-Est & Fonduri Structurale 

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Programul%20pentru%20Avcacultura%20si%20Pescuit_draft.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Programul%20pentru%20Avcacultura%20si%20Pescuit_draft.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/RAPORT%20MEDIU%206%20octombrie%20ora%2016final.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/STUDIU%20DE%20EVALUARE%20ADECVAT%C4%82%201.8final.pdf
mailto:programare.popam@madr.ro
https://adrnordest-ro.zoom.us/j/87077735144?pwd=RS95K1l4UzlXU0FVNkl6R3IwQ0lCUT09
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33612
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33613
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33614
mailto:adrnordest@adrnordest.ro
mailto:office@apmbc.anpm.ro
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 @Evenimente în RETEA! 

 
Pharma – eveniment de brokeraj în cadrul Farmaforum 2021 

În cadrul Farmaforum 2021, Fundación para el Conocimiento madri+d va organiza, pe 4 
noiembrie 2021, un eveniment internațional de brokeraj, pentru a găsi posibili parteneri 
tehnologici și comerciali. 
 
Obiectivul principal al evenimentului este crearea unui forum de întâlnire pentru companii, 
institute de cercetare, universități și alte organizații care sunt implicate activ în domeniul 
științelor vieții: farmaceutică, biofarmatică, cosmetică și tehnologie de laborator. 
 
Participanții pot oferi oportunități de colaborare prin întâlniri bilaterale prestabilite. Organizațiile 
trebuie să se conecteze la platforma evenimentului și să includă un profil de cooperare. 
 
Profilul vizitatorului include companii care lucrează la: 
• Automatizarea procesului 
• Construcția și ingineria instalațiilor farmaceutice 
• Consultanță și servicii 
• Producători și distribuitori de echipamente și instrumente pentru analiză și cercetare 
• Furnizori ai industriei de biotehnologie-produse farmaceutice 
• Echipamente și utilaje de ambalare 
• Echipamente, utilaje, sisteme de producție 
• Sterilizare 
• Igienă, siguranță și mediu 
• Logistică, distribuție și depozitare. 
 
Grup țintă: 
Industrii farmaceutice, biotehnologice, de diagnostic și cosmetice, furnizori de laboratoare, 
universități, institute și alte organizații care caută parteneri comerciali, tehnologici sau de 
cercetare din Europa și nu numai. 
De ce să participi 
1. Pentru a iniția noi afaceri 
2. Faceți cunoștință cu furnizori de tehnologii inovatoare din întreaga Europă și nu numai 
3. Intrați în contact cu potențiali parteneri pentru o cooperare viitoare 
4. Stabiliți contacte transfrontaliere pentru relații de afaceri pe termen lung 
 
Inregistrare aici. 
Detalii suplimentare: een@adrnordest.ro 

https://farmaforum2020.b2match.io/
mailto:een@adrnordest.ro
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Black Sea Online Matchmaking Event 

Camera de Comerț și Industrie Samsun și 
Camera de Comerț și Industrie Trabzon 
organizează, în perioada 17 noiembrie 2021 - 
18 noiembrie 2021, un eveniment de brokeraj 
online pentru a reuni, prin intermediul 
întâlnirilor online, companii din Marea Neagră 
Regiunea / Turcia și omologii lor din țările 
Enterprise Europe Network. 
 
 
Evenimentul de brojeraj reunește companii (cumpărători, precum și furnizori) dintr-un număr 
mare de țări EEN. Aceasta este o oportunitate unică de a genera noi contacte și contracte de 
afaceri. Modelul este eficient din punct de vedere al timpului și din punct de vedere al costurilor 
și are ca rezultat afaceri! Întâlnirile vor fi online și aranjate în avans prin intermediul site-ului 
web dedicat. 
 
Regiunea Mării Negre din Turcia și, în special, orașele Samsun și Trabzon, care sunt 
organizații gazdă ale evenimentului, au un potențial mare pe sectoarele evenimentului. 
Profitând de această ocazie, scopul acestui eveniment este de a sprijini întreprinderile, 
universitățile și instituțiile de cercetare în identificarea partenerilor din întreaga lume pentru 
dezvoltarea de produse, acorduri de fabricație și licențiere, parteneriate de distribuție, 
cooperare în cercetare, asocieri în participație, finanțare / investiții, cumpărători publici sau alte 
tipuri de parteneriat. 
 
Participarea la eveniment este gratuită. 
 
Sectoarele reprezentate la eveniment sunt: 
• Industria auto 
• Prelucrarea metalelor  
• Alimente și băuturi, produse marine 
• Industria ambalajelor 
• Produse chimice, plastic și cauciuc 
• Construcții rezidentiale  
• Minerit și minerale 
• Mobilier, textile și textile pentru casă 
 
De ce să participi? 
• În calitate de cumpărător - găsiți furnizori europeni calificați în timpul întâlnirilor one-to-one 
eficiente 
• Ca manager de piață / vânzări - găsiți noi clienți europeni 
• Ca dezvoltator de produse - găsiți parteneri pentru a discuta despre noi tehnologii și soluții 
inovatoare 
 
Cum puteți beneficia de acest eveniment? 
• Publică și prezintă produsele, proiectele, serviciile sau nevoile afacerii tale participanților la 
eveniment 
• Inițiaza și participa la întâlniri 1: 1 programate  
• Identifica noi  potențiali clienți și stabileste noi contacte într-un timp și într-un mod rezonabi 
• Rămâi cu un pas înaintea concurenților tăi, fiind prezent la eveniment 
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Top 5 obiective pentru a vă face participare un succes: 
• Faceți cunoștință cu parteneri și clienți 
• Descoperiți produse și servicii noi 
• Pregătiți achiziții sau proiecte 
• Faceți cunoștință cu furnizori noi 
• Obțineți informații despre ultimele tendințe 
 
Inregistrare aici. 
Detalii suplimentare: een@adrnordest.ro 
 

TORINO FASHIONMATCH 2021 

15-18 Noiembrie 2021 
 
 
Evenimentul combină întâlniri on-line B2B, 
ateliere informative și workshop-uri cu 
spectacole online cu branduri din întreaga 
lume, în cadrul Săptămânii Modei de la 
Torino 2021, unde puteți participa pentru a 
obține vizibilitate internațională, a vinde pe 
platforma dedicată de comerț electronic și a 
obține contacte internaționale cu experți și 
diverși dezvoltatori de afaceri. 
 

 
Vor fi prezenți reprezentanti companii, cumpărători, furnizori de servicii TIC și media, furnizori, 
investitori și experți în afaceri, platforme de comerț electronic și comercianți cu amănuntul, 
dintr-un număr mare de țări europene și din afara UE (Nigeria, Canada, SUA). 
 
Domeniile vizate: 
 
• Textile și modă (articole de îmbrăcăminte și accesorii de modă) 
• Industrii creative (accesorii pentru bijuterii) 
• Soluții TIC legate de industria modei 
• Comerț cu amănuntul și e-commerce 
 
Întâlnirile B2B vizează: 
 
• Designeri de fashion și start-up-uri și mărci inovatoare 
• IMM-uri: companii producătoare de textile și accesorii 
• Distribuitori, agenți de vânzări și magazine de modă 
• Platforme de comerț electronic 
• Agenție PR și experți în marketing-afaceri și dezvoltare de afaceri 
• Cumpărători și agenți comerciali cu interes real în găsirea de produse noi 
• Furnizori de servicii TIC pentru industria modei 
• Investitori care sunt concentrati pe industria modei și antreprenoriatul feminin 
 
Dacă sunteți în căutare de noi CONTACTE, CLIENTI, PARTENERIATE internaționale sau pur 
și simplu doriți să descoperiți noile TENDENȚE pe #inovație #fashiontech #finanțe durabile 
pentru industria modei # modă circulară; #apeluri europene adresate industriei modei, ar trebui 
să participați la acest eveniment online de 4 zile! 

https://black-sea-online-matchmaking.b2match.io/
mailto:een@adrnordest.ro
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Cum poți beneficia de acest eveniment? 
 
• Publică și prezintă produsele, proiectele, serviciile sau nevoile afacerii tale participanților la 
eveniment 
• Inițiaza și organizeaza întâlniri 1: 1 ante-programate la eveniment 
• Fii cu un pas înaintea concurenților tăi, fiind prezent si vizibil la eveniment 
• Poti promova povestea ta de succes prin canale europene și instrumentele Enterprise Europe 
Network 
• Te poti inspira din diferite DISCUȚII despre moda circulară, marketing digital și noi tehnologii, 
internaționalizare cu sprijinul Retelei EEN și multe altele 
 
Evenimentul este organizat în cadrul ediției a 6-a a SĂPTĂMÂNII TORINO FASHION (15-21 
noiembrie 2021), 7 zile de spectacole internaționale de podiumuri, interviuri cu branduri  
inovatoare și internaționale. 
 
Inregistrare aici. 
 
Detalii suplimentare: een@adrnordest.ro 
 

Brokerage Event @Smart Manufacturing Matchmaking 2021 
(Editie virtuală) 
17-19 November 2021 

Organizat de SPIN - Business Innovation 
Support, partener în regiunile Basilicata și 
Calabria din EEN Italia, acest eveniment este o 
oportunitate de a întâlni companii, centre de 
cercetare și administrații publice care lucrează în 
producția inteligentă (smart manufacturing) și 
industria 4.0. 
 
 
Evenimentul de brokeraj este organizat în două sesiuni, prima având deja loc în perioada 13-
14 mai 2021 și a doua urmând a se organiza în perioada 17-18-19 noiembrie 2021. 
 
Industria 4.0 revoluționează și revitalizează toate activitățile industriale. Companiile se 
confruntă cu noi provocări, dar profită și de oportunitățile oferite de cea de-a patra revoluție 
industrială. 
 
Brokerage Event @ Smart Manufacturing Matchmaking 2021 oferă o oportunitate unică de a 
întâlni companii, centre de cercetare și administrații publice care lucrează în Smart 
Manufacturing și Industry 4.0. Este, de asemenea, o oportunitate importantă de a fi la curent 
cu cele mai recente tehnologii, cererea de inovație din partea instituțiilor și orașelor, noile 
aplicații din partea IMM-urilor și provocările tehnice cu care se confruntă companiile mari. 
 
BE @ SMM2021 va fi organizat ca un eveniment virtual de matchmaking, ceea ce înseamnă 
că toate întâlnirile 1: 1 vor avea loc online, prin intermediul site-ului web dedicat. Nu aveți 
nevoie de niciun software suplimentar, ci doar de un browser web actualizat, de un microfon și 
de o cameră web. 
 
BE @ SMM 2021 Sectoare si teme principale: 

https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/home
mailto:een@adrnordest.ro
http://smm2021.eu/
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• Soluții avansate de fabricație: sisteme de manipulare automată a materialelor, coboturi 
• Agricultura 4.0 
• Inteligenta artificiala și aplicații industriale 
• Aplicații pentru gestionarea datelor de pe rețelele sociale 
• Aplicații ale realității virtuale / augmentate / mixte în industrie 
• Producție autonomă 
• Roboți autonomi 
• Analiza Big Data 
• Sisteme cibernetice 
• Securitate cibernetică 
• Tehnologii cloud 
• Twin digital 
• Sustenabilitatea mediului 
• Integrare orizontală și verticală 
• Internetul industrial al obiectelor 
• Date deschise și inovație publică 
• Întreținere predictivă 
• Simulare între mașini interconectate 

 
Pentru a participa la acest eveniment este necesar să vă înregistrați aici. 
 
Detalii suplimentare: een@adrnordest.ro 

Cereri / Oferte de colaborare  
 
Companie din Marea Britanie (Irlanda de Nord) caută producători de articole 
de îmbrăcăminte sport 
 
Această companie din Marea Britanie (Irlanda de Nord) este interesată să identifice 
companii care pot confecționa articole de îmbrăcăminte de calitate personalizată, pentru 
cluburi sportive și retail. 
 
Compania a fost înființată în 1918 și s-a extins în 
industria textilă și fabricarea de articole de 
îmbrăcăminte sportive din 1955. Astăzi, compania are 
peste 900 de angajați în întreaga lume și a devenit cel 
mai mare producător de îmbrăcăminte sport din 
Irlanda, cu un flux de fabricație complet integrat pe 
verticală. 
 
Experiența în producție, inovația și designul s-au 
extins, incluzând astăzi îmbrăcăminte sport pentru liga 
de rugby, fotbal, cricket, box, atletism, alături de alte 
sporturi. Toate articolele de îmbrăcăminte sunt  
exclusive. 
 
Pentru a satisface cererea, compania trebuie să își 
mărească capacitatea de a face față volumului de vânzări tot mai crescut. 
 

https://smm2021.b2match.io/
mailto:een@adrnordest.ro
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Compania este interesată să încheie acorduri de fabricație pe termen lung cu producători 
care sunt capabili să producă articole de îmbrăcăminte in baza unei specificații complexe și 
cu termene de livrare prestabilite. 
 
În mod ideal, producătorii ar trebui să aibă sediul în Bulgaria, Cehia, România, Portugalia și 
Turcia. Cantitățile necesare vor depinde de resursele disponibile în fiecare unitate de 
producție. 
 
Compania va incheia parteneriate de producție cu producători de haine experimentați, fie 
pentru CMT (Cut, Make, Trim), fie FPP (Full Package Production) pentru articole de 
îmbrăcăminte sport. 
 
Compania vizată trebuie să fie flexibilă, cu o capacitate de a răspunde rapid solicitarilor 
referitoare la timpii de livrare și cu volume flexibile de producție. 
Compania va furniza specificații detaliate de execuție și de calitate. 
 
Info suplimentare: BRUK20210903001 
 

Valabilitate cerere de oferta: 6 Oct. 2022 

 
 
Companie petrochimică spaniolă caută furnizori de produse inovatoare în 
sectorul auto pentru a încheia acorduri de distribuție 
 

Compania petrochimică spaniolă s-a angajat, în ultimii 40 de ani, să producă și să dezvolte 
lubrifianți pentru motoare (uleiuri auto, uleiuri motor diesel, uleiuri cu două cicluri, fluide 
pentru transmisii, lichide pentru transmisii automate, uleiuri pentru angrenaje, uleiuri 
hidraulice etc.), degresanti, antigel etc. și uleiuri farmaceutice și vaselină. 
Compania controlează producția și distribuția produselor lor în Spania și Portugalia, utilizând 
următoarele canale: 

 Angrosiști 

 Depozite auto piese de schimb 

 Benzinării 

 Concesionari auto 

 Vânzători cu amănuntul / magazine 
 
Prin urmare, compania ajunge la utilizatorii finali de uleiuri, cum ar fi: magazine auto, garaje, 
flote, firme de închiriere și leasing, asigurări, companii auto, construcții (utilaje de mare tonaj,  
macarale), industrie, agricultură, administrații publice și persoane fizice etc. 
 
Compania spaniolă caută să-și completeze catalogul de produse, prin încorporarea oricăror 
produse inovatoare care oferă o valoare adăugată reală canalului său de distribuție. 
 
Compania este dispusă să incheie acorduri de distribuție cu furnizori internaționali ai acestor 
produse. 
 
Info suplimentare: BRES20210927001 

Valabilitate cerere de oferta: 12 Oct 2022 
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Producător ucrainean de parfumuri de nișă caută distribuitori sau agenți 
comerciali 
 
Compania ucraineană a fost fondată relativ 
recent, în Harkov, în anul 2018, dar a dezvoltat 
rapid o gamă largă de parfumuri de nișă, precum 
și difuzoare și lumânări parfumate  
 
Compania creează parfumuri pentru clienți 
sofisticați și pretențioși.  
 
Compania folosește componente de înaltă 
calitate (uleiuri esențiale, absolute, rășini, 
rezinoide), precum și diverse inovații aromatice 
moleculare care sunt incluse in îndustria parfumurilor moderne de nișă. Compania nu 
folosește categoric materii prime de origine animală și nu își testează produsele pe animale. 
 
Portofoliul companiei include peste 70 de parfumuri, în total, fiecare cu o compoziție unică. 
 
După piața internă, compania este gata să intre pe piețe externe, în baza unor acorduri cu 
importatori și distribuitori și dezvoltarea unor canale intermediare și comerciale. 
 
Se așteaptă ca potențialii parteneri să aibă experiență în domeniul parfumurilor de lux sau 
de înaltă calitate și să aibă conexiuni bune în următoarele sectoare: parfumerii, cosmetică, 
modă, comerț cu amănuntul (mall-uri de lux, lanțuri de magazine, boutique-uri, magazine 
de mobilier) sau turism. 
 
Info suplimentare: BOUA20211001001 

Valabilitate cerere de oferta: 19 Oct. 2022 

  
 
Producător polonez de șosete medicale, sportive și casual caută cooperare 
în baza unui acord de servicii de distribuție 

 

Compania a fost fondată în 1989 de specialiști ai 
Academiei Poloneze de Științe, prin urmare calitatea și 
inovațiile au fost întotdeauna în centrul culturii companiei 
și adânc înglobate în produsele sale.  
 
În prezent, este un producător renumit pe piața poloneză 
și se extinde rapid în Europa și nu numai.  
 
Compania are propriile facilitate de productie, iar oferta sa 
include trei colecții diferite de șosete. Șosetele medicale 
sunt înregistrate ca dispozitive medicale în UE.  
 
Compania este lider pe acest segment de piață în Polonia și produsele sale au câștigat deja 
o recunoaștere mare pe multe piețe externe. Colecția de șosete sport devine din ce în ce 
mai populară datorită selecției extinse, funcționalităților unice, design-urilor atractive și 
proprietăților asupra sănătatii. Compania oferă și șosete casual. Ele nu sunt doar atractive 
și colorate, dar au și proprietăți igienice unice. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f7a0425-c7e4-4e34-9c08-4cc3ca25a664
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Datorită dezvoltării constante, compania caută noi tipuri de cooperare externă. Un tip de 
cooperare sugerat este acordul de distribuție sau de producție. O experiență de 
internaționalizare este un avantaj suplimentar - exportul fiind deja realizat în 20 de țări de 
pe diferite continente. 
 
Info suplimentare: BOPL20210921004 

Valabilitate ofertă: 15 Oct 2022 

 
 
Companie turcă specializată în mobilier de birou și mobilier fix caută 
distribuitori și agenți comerciali și oferă servicii de producție 

O companie turcă situată în zona industrială din 
Ankara este specializată în mobilier de birou, mobilier 
fix și produse special concepute.  

Compania a finalizat cu succes diverse proiecte la 
cheie pentru aeroporturi, hoteluri etc. Pentru a intra pe 
noi piețe, compania caută parteneri în cadrul unor 
acorduri de distribuție, agenție comercială și/sau acord 
de producție. 

Producția este realizată în trei linii de producție și anume: 

 departamentul de producere a lemnului 

 departamentul de producție a metalelor 

 departamentul tapițerie 

Gama de produse include: 

 mese de birou, 

 diverse produse pentru depozitare, 

 scaune de lucru si scaune tapitate etc. 

 produse pentru foaie 

Lemnul utilizat in producție este curățat, uscat și impregnat prin metode naturale și moderne. 
Cu echipa sa de producție, compania produce proiecte la cheie în funcție de nevoile 
clienților.   

Compania este certificată ISO 9001.  

Compania caută distribuitori și agenți comerciali pentru a intra pe noi piețe. În plus, 
compania dorește să execute produse special concepute și / sau să proiecteze proiecte la 
cheie, la cerere. 
 
Info suplimentare: BOTR20211004001 
 
Valabilitate oferta: 15 Oct 2022 
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Producător lituanian de saci mari din polipropilenă caută intermediari 
comerciali și oferă subcontractare 

Companie din Lituania producatoare de saci mari 
de unică folosință sau utilizare multiplă este 
interesată să se extindă în străinătate și caută 
intermediari comerciali (agenți și distribuitori), cu 
care să colaboreze, în baza unui acord de agenție 
comercială sau servicii de distribuție.  

Se oferă si servicii de producție a sacilor de mari 
dimensiuni ca și subcontractor. 

Compania este specializată în fabricarea de saci 
începând cu anul 1995. Sacii mari standard sunt 
utilizați, în principal, pentru ambalarea, transportul 
și depozitarea diferitelor îngrășăminte, produse 
chimice, peleți din lemn și plastic, furaje 
combinate, semințe, materiale de construcție 
(ciment, mortar, pietre, nisip, moloz) și alte 
produse în vrac (periculoase sau nu), produse alimentare (cereale, făină, zahăr, amidon, 
lapte praf, diverse legume) etc. 

Sacii mari sunt confectionati din polipropilenă și pot fi reciclati cu ușurință. Pentru o utilizare 
mai bună, pot fi oferite diverse combinații de duze de umplere și de supape sau manșoane. 
Compania oferă, de asemenea, saci mari cu o căptușeală internă (interioară) din polietilenă 
pentru ambalarea produselor higroscopice sau pentru a îndeplini cerințele de igienă. Pentru 
produsele sub formă de pulbere, cusăturile sunt sigilate cu un snur rezistent la praf. 

Capacitatea sacilor poate fi de la 500 kg la 2500 kg, sunt presati în baloți și pot fi încărcati 
pe euro paleți (125-500 buc). 

Având 160 de muncitori cu experiență și spații de productie care cumuleaza peste 6000 de 
metri pătrați, compania poate produce peste 300.000 de saci mari intr-o lună. 

Toti sacii din polipropilenă pot fi marcati cu sigla companiei clienților, prin imprimare, în 
funcție de structura sacului, pe mai multe părți ale acestuia. 

Toate produsele si activitatile companiei sunt certificate, în conformitate cu ISO 9001, ISO 
22000 (sistemul de management al siguranței alimentelor), HACCP (Analiza riscurilor și 
punct de control critic) și ISO 4500. Compania intenționează să-și extindă vânzările în 
străinătate și, prin urmare, caută intermediari comerciali, în baza unui contract de agenție 
comercială sau acord de servicii de distribuție. Partenerii potențiali ar putea fi companii cu 
ridicata sau cu amănuntul de saci mari, agenți sau alte companii (din industria alimentară, 
construcții, chimie etc.) care necesită pungi de polipropilenă. 

 
Info suplimentare: BOLT20211008001 
Valabilitate oferta: 12 Oct 2022 
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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 
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