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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 Republica Moldova producatoare de fructe, fructe de pădure, cereale 

și semințe caută un partener în cadrul unui acord de servicii de distribuție 

2. Producător polonez de vopsele, vopsele anticoroziune și membrane izolatoare caută 

distribuitori  

3. Companie spaniolă caută furnizori de materii prime și ambalaje pentru producția de 

sosuri și amestecuri de condimente 

4. Companie italiană specializată în proiectarea, producerea și comercializarea 

gadgeturilor promoționale caută parteneriate în cadrul unor contracte de furnizori și de 

producție pentru procesare de materii prime până la furnizare de produse finite la 

comandă 

5. IMM portughez caută parteneri cu produse inovatoare și eficiente din punct de vedere 

energetic pentru proiecte de tratare a apelor uzate în vederea stabilirii unor acorduri de 

furnizor 

6. IMM german caută parteneri de distribuție în domeniul epurării și diagnosticării 

biotehnologice 

 

#Fii informat!  
 
Aproape 2 miliarde de euro pentru Programul „Europa Digitală”  
 
Comisia Europeană a anunțat, in 10 
noiembrie 2021, adoptarea a trei 
programe de lucru pentru Programul 
„Europa Digitală”, în cadrul cărora 
sunt evidențiate obiectivele și domeniile 
tematice specifice care vor beneficia de 
o finanțare totală de 1,98 miliarde Euro.  
 
Acest prim set de programe de lucru 
prevede investiții strategice care vor 
contribui în mod decisiv la realizarea 
obiectivelor Comisiei Europene, în 
vederea transpunerii în practică a 
deceniului digital al Europei. 
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Programul de lucru principal, cu un buget de 1,38 miliarde Euro, se va concentra pe investițiile 
din domeniile inteligenței artificiale (IA), cloud computing-ului și spațiilor de date, infrastructurii 
de comunicații cuantice, competențelor digitale avansate și utilizării pe scară largă a 
tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate, până la sfârșitul anului 2022.  
 
Pe lângă acest program de lucru principal, Comisia a publicat două programe de lucru specifice: 
primul se axează pe finanțarea din domeniul securității cibernetice și dispune de un buget de 
269 milioane Euro până la sfârșitul anului 2022, iar cel de al doilea se axează pe înființarea și 
asigurarea funcționării rețelei de centre europene de inovare digitală și dispune de un 
buget de 329 milioane Euro, până la sfârșitul anului 2023. 
 
Programul de lucru principal pentru Programul „Europa Digitală” va include investiții, în special 
în următoarele domenii: 

 implementarea unor spații comune de date (de exemplu, spații de date pentru sectoarele 
producției, mobilității și finanțelor) care vor facilita schimbul transfrontalier de date pentru 
întreprinderi, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderile nou-
înființate, și pentru sectorul public, precum și implementarea unei infrastructuri și a unor 
servicii agregate de tip cloud-to-edge, care vor constitui coloana vertebrală a soluțiilor 
digitale ce vor garanta securitatea fluxurilor de date; 

 construirea de instalații de testare și experimentare pentru soluții bazate pe IA, cu scopul 
de a stimula utilizarea IA de încredere (inclusiv de către IMM-uri și întreprinderi nou-
înființate) pentru a răspunde principalelor provocări societale, inclusiv provocărilor pe 
care le reprezintă schimbările climatice și asistența medicală durabilă (de exemplu, 
implementarea unor infrastructuri de testare a IA pentru sănătate, precum și pentru 
orașele și comunitățile inteligente); 

 implementarea unei infrastructuri de comunicații cuantice securizate pentru UE 
(EuroQCI), care va asigura o reziliență ridicată la atacurile cibernetice; 

 înființarea și organizarea de studii de master în domeniul principalelor tehnologii digitale 
avansate pentru a stimula competențele digitale în Europa, inclusiv acțiuni cum ar fi 
organizarea de cursuri intensive în domeniul digital pentru IMM-uri, astfel cum s-a anunțat 
în Agenda pentru competente și în Strategia pentru IMM-uri, prezentate în 2020; 

 înființarea, operarea, asigurarea întreținerii și dezvoltării continue de servicii digitale care 
să sprijine interoperabilitatea transfrontalieră a soluțiilor utilizate de administrațiile publice 
(de exemplu, identitatea digitală europeană). 
 

Programul de lucru privind securitatea cibernetică va include investiții în dezvoltarea de 
echipamente, instrumente și infrastructuri de date avansate în materie de securitate cibernetică. 
Acesta va finanța dezvoltarea și utilizarea optimă a cunoștințelor și competențelor legate de 
securitatea cibernetică, va promova schimbul de bune practici și va asigura implementarea pe 
scară largă a unor soluții de securitate cibernetică de ultimă generație la nivelul economiei 
europene. 
 
În cadrul Programului „Europa Digitală” se va implementa o rețea de centre europene de 
inovare digitală care va contribui la îndeplinirea obiectivelor acestuia, deoarece va oferi acces 
la testarea tehnologică și va sprijini transformarea digitală a organizațiilor private și publice din 
întreaga Europă, inclusiv transformarea administrațiilor de la nivel național, regional sau local, 
după caz. Centrele europene de inovare digitală vor constitui un instrument important în cadrul 
politicilor UE, în special în cadrul politicii industriale și al politicii pentru întreprinderile mici și 
mijlocii și întreprinderile nou-înființate, acestea urmând să sprijine întreprinderile și sectorul 
public în dubla tranziție verde și digitală. 
 
Până la sfârșitul lunii noiembrie 2021 vor fi publicate primele cereri de propuneri pentru 
Programul „Europa digitală”, următoarele fiind prevăzute în 2022. Programele de lucru vor fi 
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implementate, în principal, prin granturi și achiziții publice. Câteva acțiuni, cum ar fi cele din 
cadrul inițiativei „Destinația Pământ”, vor fi implementate prin gestiune indirectă, iar organizațiile 
partenere vor asigura actualizările necesare. 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro & Comisia Europeana 
 
 

A fost publicată o nouă variantă a Programului Operațional 
Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare  
 

 
 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat o nouă versiune a Programului 
Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF), aferent 
perioadei de programare 2021-2027. 
 
Programul propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării şi inovării/specializării inteligente 
și în domeniul digitalizării, finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente financiare cu 
respectarea regulilor de ajutor de stat, după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la 
nivel național. 
 
Programul contribuie la realizarea Obiectivului de Politică 1 – OP1 „O Europă mai competitivă 
și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a 
conectivității TIC regionale” prin următoarele obiective specifice: 
 

 dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 
avansate; 

 valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al 
organizațiilor de cercetare și al autorităților publice; 

 intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de 
muncă în cadrul IMM-urilor, inclusive prin investiții productive; 

 dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 
antreprenoriat. 
 

Varianta POCIDIF la 9 noiembrie 2021 poate fi descarcata de la adresa aceasta. 
 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
 
 

https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
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A fost publicată varianta extinsă a PNRR-ului aprobat 
 
Planul Național de Redresare și Reziliență 
al României a fost evaluat pozitiv de 
Consiliul Uniunii Europene in data de 28 
octombrie 2021. Astfel, România are la 
dispoziție 29,2 miliarde euro, până în 
2026, de la Uniunea Europeană, pentru 
modernizare prin reforme și investiții 
esențiale. 
 
În perioada următoare, primele fonduri, 
respectiv 13% din suma nerambursabilă 
alocată României, vor ajunge în țară sub 
forma unei prefinanțări acordate de Comisia 
Europeană. 
 
Planul Național de Redresare și Reziliență este structurat pe cei 6 piloni prevăzuți de 
Regulamentul Mecanismului de Redresare și Reziliență și împărțit în 15 componente, astfel 
încât să acopere nevoile României și să urmărească concomitent prioritățile Comisiei Europene. 
În total, prin PNRR România va beneficia de 29,2 miliarde euro, din care 14,2 miliarde granturi 
și 14,9 miliarde  împrumuturi. Banii se vor acorda în tranșe, în funcție de îndeplinirea unor 
obiective, numite jaloane și ținte. În total, sunt 507 de jaloane și ținte de realizat până la 31 
decembrie 2026. 
 
MIPE a publicat ieri versiunea extinsă a Planului, însemnând peste 70 de documente. 
Descarcă varianta extinsă a PNRR-ului 
 
De asemenea, MIPE a lansat o pagină de facebook dedicată PNRR-ului, unde pot fi urmărite 
informații legate de implementarea acestuia. 
 
Sursa: MIPE & Fonduri-Structurale.ro 

 

 @Evenimente în RETEA! 

 
Intalniri B2B in cadrul editiei 26 a Conferintei Internationale 
Sectorul Constructii si Lemn 2021 Innsbruck 
 

Camera de Comert Tirol și Enterprise Europe 
Network Tyrol organizează, pe 2 decembrie 
2021 (între orele 13:30 și 17:00), intalniri 
B2B, cu ocazia editiei 26 a Conferinței 
Internaționale Sectorul Constructii si Lemn 
2021, care are loc în perioada 1 - 3 decembrie 
2021 la Innsbruck. 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/33655
https://www.facebook.com/PNRROficial
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Acest eveniment de networking vizează un spectru larg de companii din întreaga lume, în 
special din Europa Centrală și reprezentanți ai autorităților publice din sectorul construcțiilor 
din lemn.  
 
Profitați de oportunitatea de a organiza întâlniri B2B cu alți participanți, de a găsi parteneri de 
afaceri pentru intrarea pe piață în străinătate, de a face schimb de cunoștințe, de a cunoaște 
noi procese și produse! 
 

În cadrul conferinței, Enterprise 
Europe Network Tyrol organizează 
întâlniri bilaterale B2B între IMM-uri, 
organizații, părți interesate din 
cercetare și tehnologie și 
reprezentanți ai autorităților publice. 
Acest eveniment va oferi o 
oportunitate excelentă de a intra într-
o rețea uriașă și de a vă conecta cu 
alte IMM-uri. În plus, va oferi 
participanților posibilitatea de a întâlni 
alți parteneri relevanți, cum ar fi 
institute de cercetare, părți interesate 
și reprezentanți ai autorităților publice, 
pe care i-ar putea selecta în prealabil. 

 
Acest eveniment de networking se va concentra pe companii inovatoare din întreaga lume, 
specializate în sectorul construcțiilor și construcțiilor din lemn/cherestea. Grupul țintă sunt 
companii din domeniul construcțiilor principale și auxiliare, antreprenori generali și 
subcontractanți și furnizori deopotrivă. 
 
Principalele sectoare: 
• Constructii si produse din lemn/cherestea 
• Componente și materiale de construcție 
• Inginerie & planificare, Servicii IT 
• Cercetare & Dezvoltare 
 
Inregistrare si program: 
Participanții la evenimentul de matchmaking se vor înregistra pe un site web dedicat, unde își 
vor putea promova organizația și proiectele, pentru a genera interes din partea potențialilor 
parteneri străini. Companiile interesate vor putea apoi să pre-aranjeze cât mai multe întâlniri 
individuale de 20 de minute, în diferite intervale de timp, pentru a-și maximiza prezența. 
 
Participarea la evenimentul B2B este gratuită și deschisă tuturor participanților la Conferința 
Internațională a Construcțiilor din Lemn 2021 (link conferinta) 
 
Mai multe informații despre evenimentul B2B, înregistrarea și programul detaliat pot fi găsite 
aici.  
 
Detalii suplimentare: een@adrnordest.ro 

 
 
 

https://forumholzbau.com/IHF/
https://b2b-timber-construction-forum2021.b2match.io/
https://b2b-timber-construction-forum2021.b2match.io/
mailto:een@adrnordest.ro
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Match4Industry Business Matchmaking Event 
 
 

 

 
Evenimentul va fi organizat virtual pe 8 și 9 decembrie 2021 de ABİGEM East Marmara în 
strânsă colaborare cu partenerii Kocaeli Chamber of Industry și Enterprise Europe Network. 
 
În acest an, va găzdui companii turcești pe care le veți întâlni în confortul biroului sau acasă, 
fără bătaia de cap a orelor lungi de călătorie. Va fi oferită o varietate de companii atent selectate 
din Regiunea Kocaeli care operează în diverse sectoare.  
 
Tot ce aveți nevoie este o conexiune bună la internet, laptopul și o ceașcă de cafea. 
 
Sectoare 
 
• Aprovizionare in sectorul auto 
• Produse chimice 
• Constructii si Materiale de constructii 
• Electric-Electronică 
• Energie 
• Mediu inconjurator 
• ITC 
• Metal și mașini 
• Materiale plastice și cauciuc 
 
Match4Industry dintr-o privire 
 
• Există o rețea largă de parteneri internaționali  
• Asistență profesională înainte, în timpul și după eveniment. 
• Descoperiți noi piețe și oportunități de afaceri în Turcia și nu numai 
• Explorați idei inovatoare pentru a dezvolta soluții și/sau produse noi 
 
Servicii incluse 
 
• Traducere din engleză în turcă și turcă în engleză 
Inregistrare aici. 
 
Detalii suplimentare: een@adrnordest.ro 
 
 
 
 
 

 

https://match4industry-2021.b2match.io/
mailto:een@adrnordest.ro
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SIVAL - VIBE 2022: plant and crop productions business meetings 

 

 
Enterprise Europe Network, Vegepolys Valley și SIVAL organizeaza întâlniri internaționale B2B 
personalizate. 
Puteti profita de această oportunitate pentru a întâlni clienți noi și parteneri dintre cei peste 600 
de expozanți si 23.000 de vizitatori care vor fi în Angers (Franța), in perioada 11 - 12 ianuarie 
2022 (intalniri fizice) și in data de 14 ianuarie 2022 (intalniri organizate în mod virtual). 
 
VIBE - Evenimentul Internațional de Afaceri Vegepolys - a fost conceput pentru firmele din 
sectorul cultivarii plantelor care doresc să creeze schimburi și oportunități pentru a dezvolta 
parteneriate de afaceri, științifice și tehnologice sau să se înființeze în Franța.  
Organizat inca din 2015, acest eveniment a adunat 600 de participanți, din 48 de țări, pentru 
1.300 de întâlniri B2B. 
 
Cine poate participa? 

 Firme de producție sau furnizori agricoli 

 Distribuitori, operatori logistica  

 Consultanti in inginerie si proiectare in sectorul instalatiilor 
 
Teme de interes 

 Seminte si plante 

 Protecția plantelor 

 Energie regenerabilă și eficiență energetică 

 Fructe și legume (proaspete și congelate), viticultura  

 Horticultură ornamentală, peisaj și design urban 

 Îngrășământ și suport pentru culturi 

 Echipamente și TIC 

 Servicii și consultanță  
 

De ce sa participati? 

 Faceți cunoștință cu viitori clienți, parteneri și furnizori  

 Construiți noi parteneriate de afaceri și/sau tehnologice 
 
Inregistrare aici. 
Detalii suplimentare: een@adrnordest.ro 

https://vibe2022.b2match.io/
mailto:een@adrnordest.ro
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Cereri / Oferte de colaborare  
 
Companie din Republica Moldova producatoare de fructe, fructe de pădure, 
cereale și semințe caută un partener în cadrul unui acord de servicii de 
distribuție 
 
Compania din Republica Moldova cu peste 21 de ani de experiență este producatoare de 
fructe proaspete, fructe de pădure, cereale și semințe.  
 
Portofoliul de produse include mere, prune, caise, struguri de masă, cireșe, cereale, culturi 
de grâu, orz, floarea soarelui și semințe de grâu, orz, porumb, floarea soarelui. 
 

 
Compania detine 5400 de hectare de teren, din care 
500 hectare sunt dedicate culturilor de cereale, iar 
livada ocupă o suprafață totală de 144 de hectare.  
 
În prezent, volumul total al producției pe an este de 
aproximativ 3000 de mii de tone. 
 
 
 

 
 
Compania foloseste echipamente europene moderne si are un bazin artificial de 36 de mii 
de metri cubi pentru irigare, aplicand metode inovative, precum irigarea prin picurare și plase 
antigrind 
 
ină.  Dispune de linii moderne de producție, procesare și ambalare (ex.linie de sortare pentru 
dimensionarea merelor). Compania are un complex frigorific cu o capacitate de 4600 tone, 
ce include 24 de camere autonome, inclusiv 2 camere de pre-racire. 
 
Produsele companiei îndeplinesc standardele europene de calitate, ceea ce este confirmat 
de certificatul Global GAP. 
 
Compania dorește să-și sporească exporturile și să pătrundă pe noi piețe, prin intermediul 
unor importatori adecvați, inclusiv distribuitori, cumpărători angro și rețele de distribuție in 
supermarketuri, în baza unor acorduri de distribuție. 
 
Partenerul potențial ar trebui să aibă experiență în vânzarea fructelor, cerealelor și 
semințelor și să aibă o rețea largă de distribuție. 
 
Info suplimentare: BOMD20211013001 
 

Valabilitate cerere de oferta: 16 Nov. 2022 

 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70df478c-7a6e-4123-b7f4-2420d1c26077
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Producător polonez de vopsele, vopsele anticoroziune și membrane 
izolatoare caută distribuitori  
 
Compania poloneză este un producător de vopsele, lacuri și izolații industriale pentru 
multiple aplicații industriale din sectoare diverse, precum construcții, oțel, inginerie 
mecanică, transport, feroviar, agricultură etc.  
 
Produce anual peste 2000 tone de produse. 
 
Gama sa de produse cuprinde sisteme complete de acoperire și 
izolare pentru diferite suprafețe – beton, oțel, oțel galvanizat, 
aluminiu și materiale plastice. În plus, compania oferă aproximativ 
1000 de tipuri de vopsele anticorozive specializate. 
 
Oferta companiei este împărțită în două grupe de produse: 
- sisteme de izolare pe bază de poliuree, utilizate pentru suprafețe 
mari de acoperișuri plate, locuri de parcare, rezervoare, piscine, 
instalații industriale, pardoseli, balcoane, terase, spații de 
marfă pentru camioane etc. Aceasta este o membrană 
specializată. 
- produse anticorozive, utilizate pentru etanșarea suprafețelor 
din oțel, beton și pardoseli – este formată din diluanți de vopsea, 
grunduri și vopsele de diferite compoziții chimice, adaptate la multiple sectoare industriale 
și medii în care pot fi utilizate. Aceste produse garantează mulți ani de protecție împotriva 
diferitelor condiții de mediu. 
 
De asemenea, compania a creat un sistem inovativ (pietre minerale agregate de diferite 
dimensiuni și legate cu rășină) pentru trotuare, terase și piețe, care acționează ca sisteme 
ecologice de drenaj, lăsând apa de ploaie să fie absorbita in pământ.  
 
Compania caută distribuitori și agenți comerciali străini cu experiență, care sunt dispuși să 
introducă astfel de produse pe piețele locale și internaționale și oferă servicii de producție 
pentru parteneri care caută vopsele, lacuri și produse izolatoare industriale la comandă, de 
înaltă calitate.  
 
O altă posibilitate de cooperare este producția de vopsele, lacuri etc., personalizate, în 
funcție de nevoile clienților. 
 
Compania caută distribuitori și agenți cu poziție consolidată pe piețele lor locale și cu o rețea 
largă de contacte care acoperă parteneri industriali, companii de construcții și alte entități 
care utilizează vopsele, lacuri și izolații industriale în activitatea lor.  
 
Un alt tip de client ar putea fi o companie care caută un anumit produs realizat și ar dori să 
coopereze în baza unui contract de producție 
 
Info suplimentare: BOPL20211029002 
 

Valabilitate cerere de oferta: 16 Nov 2022 
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Companie spaniolă caută furnizori de materii prime și ambalaje pentru 
producția de sosuri și amestecuri de condimente 
 
O companie spaniolă situată în Tenerife, dedicată producției de sosuri premium bazate pe 
cultura culinară a Insulelor Canare caută parteneri în Turcia, România și Polonia pentru a 
stabili un acord de furnizori pe termen lung pentru următoarele produse: 
- Materii prime pentru producerea sosurilor și amestecurilor de condimente ale acestora, 
cum ar fi condimente, fructe, fructe uscate, produse lactate, printre altele. 
- Produse pentru ambalare (PET și recipiente din sticlă, cutii carton și etichete). 
 
Compania spaniolă este o afacere de familie dedicată producției și comercializării 
produselor tipice gastronomiei locale, în special legate de sosuri, paste tartinabile, dulcețuri 
și amestecuri de condimente. 

 
Înființată în urmă cu 31 de ani, compania a fost 
creată cu vocație internațională de a extinde 
cultura culinară a Insulelor Canare în străinătate 
prin rețetele lor tradiționale.  
Compania a devenit un lider remarcabil și o 
referință pe piața locală, cu cea mai mare cifră de 
afaceri, cotă de piață și portofoliu de produse din 
sector.  
 
În prezent, compania produce pentru toate 

mărcile alimentare importante din sectorul spaniol, iar produsele lor sunt distribuite în 
supermarketuri și zone turistice prin canalul HORECA și aeroporturi. Compania are 
experiență pe piețele internaționale, exportând în Statele Unite (New York), Germania, 
Franța, Italia, Portugalia, Grecia, Polonia, Cipru, Suedia, Irlanda, Cehia și Slovacia. 
  
Pentru a răspunde nevoilor pieței, compania este interesată să identifice noi furnizori 
europeni care pot furniza materii prime de înaltă calitate pentru producția lor. 
 
În acest scop, caută următoarea listă de produse: 
- Condimente (sare, usturoi, piper și pulberi de chimen). 
- Seminte si ulei de masline 
- Branza rasa in pungi 
- Fructe deshidratate 
- Lapte 
- Oțet alb 
- Zahăr 
- Miere 
- Migdale 
- Pasta de avocado 
- Pudră granulată de migdale 
- Brânzeturi de capră, de vacă sau de oaie 
De asemenea, caută furnizori de recipiente din sticlă și PET (borcane, sticle și cuve), 
precum și etichete și cutii de carton. 
 
Info suplimentare: BRES20211022001 
 

Valabilitate cerere de oferta: 9 Nov. 2022 
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Companie italiană specializată în proiectarea, producerea și 
comercializarea gadgeturilor promoționale caută parteneriate în cadrul 
unor contracte de furnizori și de producție pentru procesare de materii 
prime până la furnizare de produse finite la comandă 

 

Infiintată în 1986, compania cu sediul în Lombardia a început dezvoltând și producând 
diverse articole promoționale, precum jucării, magneți, jocuri de carton, accesorii pentru 
casă, ambalaje, îngrijire personală, genți. 
 

După ce a colaborat cu clienți din diferite 
sectoare (alimentar și băuturi, îngrijire a 
sănătății, chimie, finanțe și asigurări etc.), 
compania a început să se specializeze în 
logistica din spatele realizării unor astfel de 
gadgeturi. A dobândit un vast know-how în 
dezvoltare și logistică pentru a răspunde 
nevoilor celor mai variați clienți, oferind mai 
multe servicii de cercetare și 
design/proiectare, analiză de costuri, 
intermediere cu agențiile de licențiere și 

managementul certificărilor, logistică în spatele importului și post-vânzări. 
 
 
La momentul actual, compania este preocupata de sustenabilitate, oferind servicii specifice 
dupa o atenta selectie a furnizorilor, atât pentru siguranța consumatorilor, cât și pentru 
durabilitatea mediului, folosind doar materiale sustenabile. 
 
Din cauza pandemiei și a efectelor acesteia, compania ar dori să isi reproiecteze o parte a 
lanțului de aprovizionare, bazându-l pe proximitatea geografică și făcându-l independent de 
furnizorii chinezi; prin urmare, compania caută furnizori care se află, de preferință, în Europa 
și care pot oferi prețuri competitive. Mai exact, IMM-ul caută noi furnizori pentru următoarele: 
• Accesorii din lemn pentru casă (nu mobilier) și jucării 
• Obiecte din plastic (de asemenea, jucării), cu materiale plastice standard și plastice bio/eco 
• Diverse tipuri de textile (bumbac, polipropilena tesuta si netesuta, poliester etc...) 
Cooperarea avuta în vedere o reprezinta acordurile de furnizori și de producție. 
 
Info suplimentare: BRIT20211018001 
 

Valabilitate ofertă: 4 Nov 2022 

 
 
IMM portughez caută parteneri cu produse inovatoare și eficiente din punct 
de vedere energetic pentru proiecte de tratare a apelor uzate în vederea 
stabilirii unor acorduri de furnizor 

O companie portugheză, care lucrează în principal în dezvoltarea de noi oportunități de 
proiecte pentru  eficiența energetică în stațiile de epurare a apelor uzate, caută noi 
componente și tehnologii pentru a le incorpora în proiectele sale. 

Compania caută companii private pentru a stabili acorduri cu furnizorii. 
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Compania portugheză are o experiență de peste 18 
ani în proiecte de tratare a apelor uzate. Acestea 
includ diagnosticul inițial, prezentarea soluțiilor, 
estimarea costurilor, analiza viabilității economice, 
identificare suportului financiar, servicii de instalare 
și implementare și urmărirea activităților de derulare 
în funcție de nevoile clientului. 

Compania are experienta de succes, în dezvoltarea 
și implementarea de noi proiecte în construcții civile, 
sănătate, siguranță și mediu. Asigură servicii de calitate, într-un domeniu de activitate foarte 
recunoscut ca esențial pentru viitorul omenirii și pentru minimizarea consecințelor negative 
inevitabile ale încălzirii globale. 

Prin urmare, compania caută noi stații compacte de tratare a apelor uzate, inovatoare și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe care să le includă în proiectele sale. 

Compania dorește să stabilească un acord cu furnizorii pentru a găsi noi soluții tehnologice 
care pot contribui la obiectivele de dezvoltare durabilă. 
 
Info suplimentare: BRPT20211012001 
Valabilitate oferta: 29 Oct 2022 
 

IMM german caută parteneri de distribuție în domeniul epurării și 
diagnosticării biotehnologice 

Cromatografia analitică este un proces de separare, cuantificare și identificare a compușilor 
chimici sau biologici. Se folosește cromatografia, de exemplu, pentru cercetare și analiză  
alimente, băuturi, produse farmaceutice, procese metabolice, științe materiale, mediu și 
chimie. 

IMM-ul a fost fondat în anul 2006 și este situat în Oranienburg, lângă Berlin (Germania). 
Competența sa de bază este dezvoltarea și producerea de medii de cromatografie lichidă 
de înaltă calitate, la scară analitică și semipreparativă. Din acest motiv, compania folosește 
diferite linii de reactoare pentru producerea mai multor tipuri unice de medii de 
cromatografie. În special pentru cromatografia (HPLC, SEC, GPC) a biopolimerilor, 
oligomerilor, produselor de fermentație, deservește clienții cu o linie unică de produse. 

 

IMM-ul are propriul spatiu de producție pentru 
medii de cromatografie și peste 50 de ani de 
experiență HPLC/GPC. Piețele actuale care 
sunt deservite includ biotehnologia: procesarea 
în aval (DSP), mediile de purificare a 
vaccinurilor, controlul calității materialelor la 
nivel molecular. 

 

Echipa efectuează o gamă largă de servicii – de la cele mai mici analize până la 
biotehnologia la scară de proces. Sunt disponibile capacități proprii de cercetare și producție 
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ale mediilor de separare. Toate serviciile sunt special adaptate nevoilor individuale ale 
clientului. IMM-ul furnizează peste 5.000 de produse pentru toate aplicațiile curente. 

Prin urmare, numeroase institute, universități, producători, precum și alți clienți apreciază 
calitatea înaltă, durata de viață, reproductibilitatea și fiabilitatea produselor lor. 

Majoritatea clienților sunt din UE, Australia, India și Coreea. 

 
Info suplimentare: BRDE20211006001 
Valabilitate oferta: 1 Nov 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 
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