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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.  Designer francez de difuzoare de uleiuri esențiale caută un partener capabil 

să producă articole din lemn în baza unui acord de producție 

2. Companie franceză oferă acord de distribuție sau agenție comercială 

producătorilor de produse inovatoare dornici să intre pe piața franceză 

3.  O companie turcă caută producători de granule de plastic folosite pentru 

producerea pungilor de plastic 

4.  Distribuitor sloven cu experiență de automatizare software și hardware, cu 

o bază de date mare de clienți, caută noi produse IT software/hardware pentru 

agenție comercială și distribuție în regiunea Balcanilor de Vest 

5.  IMM britanic cu experiență caută partener pentru a produce produse din 

piele în baza unui acord de producție 

6.         Companie olandeză producătoare en-gros de mobilier de birou caută un 

producător european de blaturi și mobilier de birou 
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#Fii informat!  
 
A fost adoptată Ordonanța de urgență care reglementează cadrul 
instituțional și financiar al PNRR 
 
Guvernul României a adoptat, în data de 10 
decembrie 2021, Ordonanța de urgență care 
reglementează cadrul instituțional, fluxurile financiare 
și modul de verificare a utilizării fondurilor alocate 
României, prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență. Adoptarea acestuia permite începerea 
implementării PNRR și reprezintă îndeplinirea unuia 
dintre obiectivele de etapă asumate în cadrul 
Planului. 
 
„Această ordonanță cu un caracter tehnic este în sine unul dintre jaloanele asumate de România 
în PNRR și reprezintă instrumentul esențial pentru profesioniștii din instituțiile care și-au asumat 
rolul de coordonatori de reforme sau investiții. Totodată, acest act normativ stabilește, în mod 
clar, rolul pe care-l va avea Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în derularea 
proiectelor și decontarea sumelor de la Comisia Europeană”, a declarat ministrul Investițiilor și 
Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu. 
 
Ordonanța de urgență adoptată reglementează, în detaliu, cadrul instituțional pentru 
implementarea PNRR și stabilește fluxurile financiare, de monitorizare, verificare și control a 
utilizării fondurilor alocate. 
 
Astfel, MIPE va exercita toate atribuțiile de monitorizare, verificare, control și constatare, 
întocmire și semnare a cererilor de plată transmise Comisiei Europene în vederea atragerii 
fondurilor alocate. 
 
Ordonanța a stabilit instituțiile cu rol în coordonarea și implementarea reformelor și 
investițiilor, definind responsabilitatea fiecăreia pe tot traseul proiectelor. 
 
O noutate față de proiectul inițial al ordonanței o reprezintă implicarea Agențiilor pentru 
Dezvoltare Regională în implementarea unor investiții din domeniile (educație, sănătate și 
social). Mecanismul de implementare se va derula sub monitorizarea directă a ministerelor 
responsabile de aceste investiții și a MIPE. 
 
Actul normativ reglementează modalitatea de alocare a fondurilor către instituțiile care 
coordonează implementarea reformelor și investițiilor prevăzute în PNRR. Mecanismul are la 
bază principiul planificării bugetare și prevede alocarea, în bugetele coordonatorilor de reforme, 
a sumelor din PNRR, precum și a finanțării naționale, dacă este cazul. 
 
Concret, ministerele și celelalte instituții vor comunica, trimestrial, către MIPE și Ministerul 
Finanțelor sumele de care au nevoie pentru realizarea reformelor și investițiilor finanțate din 
PNRR. 
 
Sumele aferente împrumutului, disponibile în contul Ministerului Finanțelor deschis la BNR, vor 
fi utilizate în funcție de necesităţile de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării 
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datoriei publice guvernamentale, pe baza îndeplinirii jaloanelor și țintelor asociate în cadrul 
PNRR. 
 
De asemenea, prezentul act normativ stabilește activitățile pe care trebuie să le îndeplinească 
instituțiile care coordonează realizarea de reforme și investiții. 
 
Reamintim că Planul Național de Redresare și Reziliență este structurat pe 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: tranziția verde, transformarea digitală, creștere 
inteligentă, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliență economică, socială și 
instituțională, politici pentru generația următoare, copii și tineri. 
 
România are, pentru anul viitor, o finanțare de aproximativ 6,171 miliarde euro, a căror accesare 
depinde de îndeplinirea condiționalităților din program. Pentru anul 2021 și primul trimestru 2022 
sunt planificate 45 de ținte sau jaloane, din care 6 sunt deja îndeplinite, iar restul sunt în curs de 
realizare. 
 
România beneficiază de fonduri în valoare de 29,2 miliarde euro. Prima transă din prefinanțarea 
pentru implementarea PNRR, în valoare de 1,85 miliarde euro, a fost plătită României la 
începutul acestei luni. 
 
Reamintim că din cele 29,2 miliarde euro, 14,24 miliarde de euro sunt finanțări nerambursabile, 
iar 14,94 miliarde de euro – împrumut acordat în condiții avantajoase, la nivelul costurilor 
Comisiei Europene. 
 
Ordonanta de Urgenta poate fi consultata aici. 
 
Sursa: MIPE & Fonduri-Structurale.ro 
 
 

Investiții pentru IMM-uri (noua măsură 3): Se renunță la criteriul 
primul venit – primul servit!  
 
Conform comunicatului de presa publicat in 7 
decembrie 2021 de Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene, ca urmare a intalnirii 
consultative cu mediul de afaceri privind ghidul 
solicitantului aferent măsurii 4.1.1. „Investiții în 
activități productive”, s-au agreat, de principiu, mai 
multe modificări la Ghidul solicitantului aferent 
acțiunii 4.1.1 – Investiții în activități productive (noua Măsură 3 pentru afaceri), respectiv: 
 

 Se renunță la principiul primul venit – primul servit; 
 

 S-au eliminat din categoria cheltuielilor eligibile achiziția de imobile și realizarea 
de  lucrări de construcții; rămâne eligibilă doar amenajarea construcțiilor existente; 
 

 Grantul va fi limitat la maximum de cinci ori cifra de afaceri a solicitantului din anul 2019; 
 

 Proiectele vor fi depuse într-un interval de 5 zile care va fi stabilit prin ghidul solicitantului. 

https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2021-12-13-25239075-0-oug-pnrr.pdf
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Toate proiectele depuse în acest interval se evaluează automat (toate criteriile actuale din grila 
de evaluare, mai puțin criteriul de mediu). Punctajul pe criteriul legat de mediu va fi acordat în 
cadrul unei verificări realizate de evaluatori. 
 

 La punctaje egale, proiectele vor fi departajate în funcție de: 
o Ponderea echipamentelor tehnologice în bugetul proiectului; 
o Numărul de locuri de muncă create; 
o Ora și data depunerii aplicației.  

  
 Ghidul final al solicitantului va fi publicat în săptămânile următoare, iar apelul urmează 

să fie lansat în luna ianuarie 2022. 
 Proiectele vor fi încărcate în primă fază pe platforma Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului – granturi.imm.gov.ro. 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
 
 

Comisia a lansat prima cerere de proiecte pentru noul instrument 
de investiții interregionale pentru inovare (I3) 
 
Noul instrument de investiții interregionale pentru 
inovare (I3) este un instrument de finanțare din 
cadrul Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR), cu un buget de 570 de milioane EUR, pe o 
perioadă de șapte ani (2021-2027).  
 
Acesta se bazează pe experiența acțiunilor-pilot 
interregionale și beneficiază de strategiile de 
specializare inteligentă (S3) din cadrul politicii de 
coeziune. Instrumentul este pus în aplicare în cadrul 
gestiunii directe de către Agenția Executivă pentru 
Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri 
(EISMEA), pe baza unui program de lucru. Primul program de lucru acoperă anii 2021 și 2022. 
 
Bugetul de 570 de milioane EUR va sprijini comercializarea și extinderea proiectelor 
interregionale de inovare în domenii prioritare comune de specializare inteligentă. El va încuraja 
dezvoltarea unor lanțuri valorice europene cu o puternică dimensiune de coeziune, întrucât cel 
puțin jumătate din acest buget va fi dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate. 
 
Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Prin instrumentul de investiții 
interregionale pentru inovare, exploatăm potențialul nevalorificat al unei cooperări interregionale 
mai puternice pentru o Uniune Europeană mai inovatoare, mai competitivă și bazată pe 
coeziune. Acest instrument va combina sprijinul pentru investiții în principalele priorități 
europene, cum ar fi tranziția verde și tranziția digitală, cu domeniile cele mai puternice de inovare 
din fiecare regiune europeană. Mă bucur să pot afirma că, odată cu lansarea cererii de proiecte, 
instrumentul se îndreaptă acum către faza de punere în aplicare.” 
 
I3 va sprijini parteneriatele dintre cercetători, întreprinderi, societatea civilă și administrațiile 
publice pentru a identifica și a perfecționa domeniile comune de investiții. Vor fi sprijinite, de 
asemenea, sinergiile cu acțiunile din cadrul programului Orizont Europa și al programului privind 
piața unică. Prima cerere de propuneri I3 în valoare de 145 de milioane EUR va acoperi anii 
2021 și 2022. 
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Cererile de proiecte I3 au două componente: 
 

 Componenta 1 - sprijin financiar și consultativ pentru investiții în proiecte de 
inovare interregională 

Destinat parteneriatelor mature, cu scopul de a le ajuta să accelereze adoptarea pe piață și 
extinderea de soluții inovatoare în domenii prioritare comune în materie de specializare 
inteligentă, precum și să dezvolte un portofoliu de proiecte de investiții. Colaborarea dintre 
regiunile mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate este încurajată în cadrul acestei 
componente. Componenta este orientată în special către întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile nou-înființate care adesea nu dispun de resurse pentru a-și testa ideile, 
conceptele și inovarea. 
 

 Componenta 2 - sprijin financiar și consultativ pentru dezvoltarea unor lanțuri 
valorice în regiunile mai puțin dezvoltate. 

Destinat parteneriatelor emergente, cu scopul de a le ajuta să accelereze adoptarea pe piață și 
extinderea de soluții inovatoare în domenii prioritare comune în materie de specializare 
inteligentă, precum și să dezvolte un portofoliu de proiecte de investiții. Această componentă 
vizează, în special, creșterea capacității ecosistemelor regionale de inovare din regiunile mai 
puțin dezvoltate de a participa la lanțurile valorice globale, precum și a capacității de a participa 
la parteneriate cu alte regiuni. 
 
Pentru a asigura implicarea părților interesate, a fost înființat un grup de experți pentru a sprijini 
Comisia în definirea unui program de lucru pe termen lung și în pregătirea cererilor de propuneri. 
 
Cel puțin 70% din grant trebuie să fie alocat investițiilor în companii, în special IMM-uri. Prima 
cerere de propuneri este în valoare de 145 milioane euro și va acoperi anii 2021 și 2022. 
  
Termenul limită de depunere este 1 februarie 2022. 
 
Pentru mai multe informații, accesati acest link. 
 
Sursa: Comisia Europeana  
 

WORTH II: Apel dedicat sectoarelor modă și textil, îmbrăcăminte, 
artă. Finanțări de până la 20.000 Euro și alte beneficii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WORTH II, a doua ediție a inițiativei WORTH Partnership Project, își propune să creeze 
colaborări transfrontaliere și interdisciplinare între designeri, artizani, IMM-uri, firme de 
tehnologie și start-up-uri din Uniunea Europeană, Marea Britanie sau țările COSME și să 
dezvolte produse unice și de ultimă generație în următoarele sectoare: 

 modă și articole textile 
 încălțăminte 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/11/24-11-2021-commission-launches-the-eur570-million-interregional-innovation-investment-instrument
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 blană și piele 
 mobilier/decor/arhitectură 
 accesorii și bijuterii. 

 
Apelul este dedicat principiilor inițiativei Noului Bauhaus european, care urmărește să dezvolte 
medii de viață mai durabile, mai favorabile și mai frumoase. 
 
Până în 2025, în cadrul celei de-a doua ediții, vor fi susținute până la 202 proiecte. 
Câștigătorii vor primi finanțări între 10.000 și 20.000 Euro și vor beneficia de: 

 kit media care include activități în raport cu mass-media, publicitate și rețele sociale; 
 participare la două evenimente internaționale de design; 
 un program de mentorat personalizat; 
 colaborare intersectorială și participare la evenimente de networking; 
 vizibilitatea profilului profesional pe Galeria WORTH. 

 
Termenul limită pentru înscriere este 2 februarie 2022. 
 
Informatii suplimentare aici. 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro  
 

 
 

 @Evenimente în RETEA! 

 
SIVAL - VIBE 2022 

 
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. 
 

https://worthproject.eu/
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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 
 
 

EU Fashion Match Amsterdam 11.0 - ediție virtuală 30 - 31 Ianuarie 
și 1 Februarie 2022 

 
Acest eveniment b2b este organizat duminică, 30 ianuarie, luni, 31 ianuarie și marți, 1 
februarie 2022, de către Netherlands Enterprise Agency / Rijksdienst Voor Ondernemend 
Nederland (RVO), în calitate de membru al Enterprise Europe Network (EEN) și membru al 
Sector Grupului Textile si Fashion, care s-a angajat să aducă împreună producătorii europeni 
de modă și textile pentru a spori oportunitățile și parteneriatele comerciale, găsind parteneri 
pentru proiecte comune, explorare de noi piețe, precum și împărtășire de cunoștințe, idei, 
inovație și inspirație. 
 
Evenimentul este gratuit și reunește cumpărători, companii/designeri, furnizori, producători, 
furnizori de servicii, experți și investitori din diverse țări din întreaga lume. 
 
Primul pas către internaționalizarea întreprinderii dumneavoastră este NETWORKING! 
Urmăriți această oportunitate interesantă de a genera noi contacte de afaceri și contracte! 
 
Evenimentul de modă Modefabriek va avea loc pe 23 și 24 ianuarie 2022. Toți participanții 
care au întâlniri virtuale ale EU FashionMatch au acces gratuit si la Modefabriek.  
 
Pe durata EU FashionMatch, companiile din întreaga lume, active în sectorul modei și textilelor 
circulare și sustenabile, pot întâlni potențiali parteneri de afaceri.  
 
Pe lângă intermedierea internațională, odată cu această ediție discuțiile, se vor concentra pe 
Denim Deal și pe nearshoring-ul producției de textile și modă circulare și durabile, în țări 
precum Turcia și Portugalia. 
 
 

https://events.b2match.com/events/vibe2022
mailto:een@adrnordest.ro
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Program  
 
*Vizitatare eveniment live Fashion Trade Modefabriek @ RAI Amsterdam în perioada 23-24 
ianuarie 2022 
*Participare la mese rotunde / discuții pe 30, 31 ianuarie și 1 februarie 2022 
*Participare la sesiuni virtuale de matchmaking pe 30, 31 ianuarie și 1 februarie 2022. Nou în 
acest an este posibilitatea de a vă întâlni, online, luni seara. 
 
Recomandăm, în special, participarea următoarelor categorii de stakeholderi: 
 
* Creatori de modă/Stilişti 
* Branduri de modă emergente (confecții/accesorii de modă), start-up-uri 
* Firme și IMM-uri producătoare de textile și accesorii 
* Comercianți cu amănuntul, distribuitori, agenți de vânzări, magazine de modă 
* Platforme de comerț electronic 
* Agenție PR, Coaching, Marketing și consultanți de afaceri 
* Cumpărători/Agenți comerciali 
* Instituții universitare/centre de cercetare&dezvoltare care caută noi parteneriate 
* Prestatori de servicii 
 
Înregistrare la aceasta adresa. 

 

Cereri / Oferte de colaborare  
 
Designer francez de difuzoare de uleiuri esențiale caută un partener capabil 
să producă articole din lemn în baza unui acord de producție 
 
 
Compania franceză a fost fondată în 2005 și 
este specializată în aromaterapie. De 
asemenea, proiectează și comercializează 
difuzoare de uleiuri esențiale moderne, 
funcționale și extrem de estetice. Compania 
deține o poziție de lider în Franța, unde 
produsele sale sunt vândute în magazine 
specializate, cum ar fi buticuri de decorațiuni 
pentru casă, magazine de well-being etc., 
precum și online. De asemenea, vinde, cu 
succes, aceste difuzoare și în Europa. 
 
Compania oferă o gamă cuprinzătoare de produse care vin în diferite stiluri și materiale 
nobile, și anume lemn, ceramică, porțelan, fibre de bambus. Linia lor de difuzoare din lemn 
este printre cele mai căutate, deoarece consumatorii manifestă o preferință tot mai mare 
pentru materialele naturale. 
 
Acestea sunt, în prezent, fabricate în Asia, dar compania încearcă să adopte o schimbare 
către practici mai sustenabile și intenționează să-și producă difuzoarele din lemn în 
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întregime în Europa. Acesta este motivul pentru care ei caută partenerul potrivit cu care să 
coopereze, în baza unui acord de producție. 
 
Partenerul căutat trebuie să aibă capacitatea de a produce câteva sute de difuzoare identice 
de uleiuri esențiale din lemn, conform modelelor și modelelor dorite ale companiei franceze. 
Se așteaptă ca aceștia să procure materia primă necesară, de preferință, din pădurile 
gestionate durabil din Europa. 
 
Livrarea la timp va fi esențială. 
 
Info suplimentare: BRFR20211202001 

Valabilitate cerere de oferta: 7 Dec. 2022 

 
 
Companie franceză oferă acord de distribuție sau agenție comercială 
producătorilor de produse inovatoare dornici să intre pe piața franceză 
 

Compania franceză are know-how, 
capacitate comercială, precum și o 
cunoaștere solidă a reglementărilor și 
practicilor de afaceri, pentru a genera 
valoare și creștere substanțială a 
vânzărilor. 
 
Compania are, de asemenea, o 
structură de vânzări stabilită care îi 
permite să promoveze și să distribuie 
produsele partenerilor săi de pe piața 
franceză. Aceștia sunt pe deplin 
dedicați dezvoltării și gestionării 
canalelor de vânzare directe și 
indirecte pentru furnizori.  
 

Pe lângă acoperirea funcțională largă, aceștia lucrează îndeaproape cu sectoare inovatoare 
care au două aspecte în comun: produse ecologice și durabile. De asemenea, sunt 
respectate standardele și reglementările internaționale. 
 
În funcție de nevoi, compania ia în considerare un contract de agenție comercială sau un 
acord de distribuție, în funcție de dezvoltarea comercială a partenerului și strategia acestuia 
pe aceste piețe. 
 
Contract de agentie comercială: compania franceză reprezintă marca în Franța și face 
legatura între producător și vânzător. 
Acord de distribuție: în acest caz, compania franceză cumpără produsele și le revinde, prin 
activități B2B. 
 
Compania franceză se oferă să devină o agenție comercială sau un distribuitor pentru 
producătorii europeni cu produse inovatoare, interesate să-și extindă piețele în Franța. 
 
Compania franceză lucrează în deplină transparență, consultare regulată și strânsă 
colaborare cu toate departamentele funcționale ale furnizorilor. 
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În ambele acorduri, partenerul căutat trebuie să fabrice produse inovatoare legate de 
domenii precum: casă, copii, sport, grădină... 
 
Info suplimentare: BRFR20211118001 

Valabilitate cerere de ofertă:  2 Dec. 2022 

 
 
O companie turcă caută producători de granule de plastic folosite pentru 
producerea pungilor de plastic 
 

Această companie turcească este 
situată în Erzurum și a fost înființată de 
patru tineri ingineri. Compania produce 
pungi de plastic pentru produse 
farmaceutice și alimentare. Prin 
urmare, compania caută producători 
de granule de plastic utilizate pentru 
producerea pungilor de plastic. 
 
Compania oferă un acord de producție 
unui producător cu capacitatea de a 
produce în volume mici. 
 
 

Compania dorește să achiziționeze materii prime - granule, necesare producției de pungi 
care pot fi folosite în industria farmaceutică și alimentară, din HDPE și reciclabile. 
 
Info suplimentare: BRTR20211104002 

Valabilitate cerere de ofertă: 20 Nov. 2022 

  
 
Distribuitor sloven cu experiență de automatizare software și hardware, cu 
o bază de date mare de clienți, caută noi produse IT software/hardware 
pentru agenție comercială și distribuție în regiunea Balcanilor de Vest 

 

Compania a fost fondată în Ljubljana în anul 
2004.  
 
Activitatea de bază a companiei este de a 
acționa ca agent comercial de software și 
partener de distribuție pentru hardware utilizat 
în domeniul automatizărilor în industrie, 
energie, transport și clădiri. 
 
Partenerii companiei sunt mărci globale 
precum: COPA-DATA (Zenon), RealWear, 
EXOR, SATEC, CoreTigo etc. 
 
Dintre principalele produse incluse în oferta actuală pot fi menționate: 
• Soluții software pentru controlul proceselor 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/922d4544-bd48-4c88-8b12-26ff5dd683fc
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• Soluții software pentru proiectare electrică 
• Software și hardware HMI 
• Sisteme de control vizual 
• Dispozitive de realitate asistată 
• Software și Hardware pentru măsurarea calității energiei 
 
Compania dorește să-și extindă portofoliul actual de produse cu altele noi. Produsele noi ar 
trebui să fie în sinergie cu cele existente. Compania are stabilit un canal de vânzări, cu peste 
500 de clienți, în regiunea Balcanilor de Vest și caută parteneriate pe termen lung bazate 
pe un contract de agenție comercială și/sau de servicii de distribuție. 
 
Compania caută un parteneriat cu IMM-uri, companii mari și multinaționale, dezvoltatori de 
soluții software și hardware, care ar dori să-și vândă produsele în regiunea Balcanilor de 
Vest (Slovenia, Croația, Serbia, Macedonia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, 
Muntenegru) și care caută agenți comerciali calificați și experimentați sau parteneri de 
distribuție cu un istoric bun, bază de date de clienți mari și echipă de suport IT cu experiență. 
 
Rolul partenerului căutat, în prima fază, va fi acela de a prezenta produsul/soluția companiei 
slovene, de a o familiariza cu produsul, avantajele și inovațiile acestuia și de a prezenta 
așteptările privind marketingul, vânzările și suportul tehnic. 
 
Info suplimentare: BRSI20211109001 

Valabilitate ofertă: 1 Dec. 2022 

 
IMM britanic cu experiență caută partener pentru a produce produse din 
piele în baza unui acord de producție 

Compania a fost înființată în nord-estul 
Angliei în 2014 și a crescut rapid. 
Compania a proiectat și comercializat 
inițial huse de telefon din piele, cu 
accent pe piele de calitate premium, 
concepute cu atenție la detalii și la 
prețuri accesibile.  

Datorită succesului instantaneu și a 
cotei de piață în creștere rapidă, 
compania a completat catalogul de 
produse cu accesorii mici din piele, 
genți, portofele și curele / curele de 
ceas, concepute în cadrul filozofiei 

companiei de designer de lux și calitate, la prețuri accesibile. 

Compania caută acum să evolueze prin catalogul său de produse, alături de un partener de 
producție inovator, care este dispus să dezvolte noi stiluri, prin cantități mici la comandă, cu 
scopul de a stabili următorul produs pentru marcă. 

Compania utilizează, în prezent, doar piele de vacă, de calitate premium, dar caută parteneri 
care sunt dispuși să experimenteze textile din fibre de ananas și nucă de cocos, pentru a 
lansa clienților săi o ofertă complet ecologică și durabilă. 

Partenerului i se va cere, de asemenea, să realizeze unele dintre produse vrac (din gama 
de produse actuală), la aceeași calitate ca și partenerii actuali. Compania vinde produsele 
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pe platforme de comerț electronic, la nivel internațional și direct către consumatori, prin 
intermediul site-ului propriu. Compania caută un parteneriat, printr-un acord de producție. 

Partenerul potențial trebuie să poată fabrica serii mici la început și să aibă experiență în 
fabricarea produselor din piele. 

Partenerul potențial trebuie să poată executa, de asemenea, un volum mare al articolelor 
de catalog existente, la același standard de fabricație și preț. 

Partenerul trebuie să aibă experiență în fabricarea de genți, portofele și huse de telefon 
realizate manual din piele natural, să ofere produse la un preț foarte competitiv, fără a face 
compromisuri în ceea ce privește calitatea oferită, în comparație cu alți concurenți de piață. 
 
 
Info suplimentare: BRUK20211123001 
 
Valabilitate ofertă: 25 Nov 2022 
 
 

Companie olandeză producătoare en-gros de mobilier de birou caută un 
producător european de blaturi și mobilier de birou 

Această companie olandeză este un mic angrosist cu 
creștere rapidă în mobilier de birou, inclusiv 
proiectare.  Firma colaborează îndeaproape cu diverși 
arhitecți, dezvoltatori și are o listă tot mai mare de 
dealeri în Benelux și în anumite părți ale Germaniei. 

Portofoliul de produse este divers, fiind format din mai 
multe tipuri de mobilier (mobilier birouri, scaune de 
birou, mese de lucru, mese de sufragerie etc.) 

Compania dorește să-și extindă gama de produse. De aceea, este interesată de un 
producător european, care să poată produce blaturi de masă (pentru birouri și mese) în 
cantități mari și, de asemenea, să poată produce un număr mai mic, la comandă specială, 
cum ar fi blaturi de masă cu o dimensiune de 1100 x 3000 mm. Companiile care sunt 
capabile să producă dulapuri mici sunt, de asemenea, de interes. 

Compania olandeză caută și parteneri europeni cu propria colecție de mobilier (scaune de 
birou, mese sau dulapuri). Mobilierul interesant poate fi inclus în gama de produse oferite 
de firma olandeză. 

Compania oferă un acord de producție cu potențiali parteneri care pot fabrica produsele 
solicitate mai sus, un acord de servicii de distribuție sau un contract de agenție comercială 
pentru companiile europene care doresc să intre în Benelux, cu propria colecție de mobilă. 

 
Info suplimentare: BRNL20211202001 
 
Valabilitate ofertă: 9 Dec. 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 

 

http://www.adrnordest.ro/
mailto:een@adrnordest.ro

