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Noi facem legatura intre nevoile 

tehnologice ale IMM-urilor cu solutiile 

oferite de cercetarea stiintifica 

aplicativa de ultima ora!   

Noi va oferim solutii pentru 

retehnologizarea firmelor 

dumneavoastra, pentru a putea fi  

la nivelul concurentei din Uniunea 

Europeana!  

Noi va aratam cum sa va protejati 

si sa aplicati in mod profitabil ideile!  

Specialistii din Centrul de Transfer 

Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 

va asteapta sa ii contactati! 

NOU! PARTENERUL DE 

AFACERI DORIT SE AFLA 

DOAR LA DOAR CATEVA 

CLICK-URI DISTANTA!  

 

Firmele interesate sa gaseasca 

parteneri de afaceri in strainatate 

pot face acest lucru direct, de pe 

site-ul CENTI Cluj-Napoca,  

centi.ro, accesand Motor de 

cautare - platforma Enterprise 

Europe Network. Nu trebuie 

decat sa introduceti cuvinte de 

cautare potrivite profilului de 

activitate al partenerului 

potential, sa selectati tipul de 

afacere dorit (oferta sau cerere) 

si, eventual, tara partenerului 

cautat.  

CENTI Cluj-Napoca este organizatie Enterprise Europe Network din 2008 

Oferte de afaceri  

O firma din Iordania este specializata in producerea de ulei din seminte si ierburi, 
precum si de capsule din gelatina vegetala, umplute cu uleiuri sanatoase. 
Principalele produse sunt: ulei din samanta de negrilica (Nigella sativa), ulei din 
seminte de in, ulei de susan, ulei din seminte de dovleac, ulei de nuca, ulei de 
nuca de cocos, ulei de rodie, ulei de migdale dulci, ulei din seminte de canepa, ulei 
de rucola, ulei de patrunjel, ulei din seminte de morcov, ulei din seminte de ceapa, 
ulei din seminte de ridiche, ulei din seminte de anason, ulei de ardei rosu si ulei din 
seminte de schinduf. Compania cauta distribuitori sau agenti in tarile UE. 
BOJO20170925001 

O companie IT din Finlanda a dezvoltat o platforma de sondaj care este capabila 
sa transforme feedback-ul utilizatorilor si datele clientilor in date de vanzari si 
marketing. Platforma poate colecta feedback de la orice canal, este disponibila ca 
model "software-as-a-service" (SaaS) si poate rula analize sofisticate asupra 
datelor. Pentru extinderea activitatii sale, compania cauta reprezentanti de vanzari 
cu un punct de sprijin in sectorul comertului cu amanuntul si al serviciilor. 
BOFI20171113001 

O companie din Bulgaria, specializata in productia de podele din lemn de stejar, 
fag, molid si pin, cauta parteneri care sunt interesati de acordul de servicii 
comerciale si/sau de serviciile de distributie. Pentru a se extinde pe noi piete 
pentru produsele pentru parchet si podele, compania cauta agenti sau distribuitori 
cu experienta care sa actioneze ca intermediari comerciali. BOBG20171121002 

O firma din Marea Britanie ofera solutii gazduite in cloud pentru start-up-uri si 
afaceri in crestere. Aceasta a dezvoltat doua produse diferite: primul este un 
instrument de implicare in timp real a clientilor pentru o mai buna colaborare si o 
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gestionare mai rapida si eficienta a vanzarilor; al doilea este 
un software de cloud specializat pentru a automatiza 
activitatea administrativa. Compania cauta un agent care sa 
ii reprezinte produsele sau un distribuitor pentru a-si vinde 
produsele. BOUK20170518002 

O companie din Polonia, care opereaza la Varsovia, este 
specializata in productia de bauturi necarbonatate, cu un 
nou concept de autocolante 3D, sub faimoasele imagini 
licentiate ale caricaturilor pentru copii de desene animate. 
Compania cauta colaborarea cu distribuitori, retele de 
vanzare cu amanuntul, angrosisti sau brokeri alimentari. 
BOPL20171010003 

O compania din Germania este producator lider de fire 
combinate elastice si neelastice, fabricate din fibre sintetice 
si naturale folosite in moda, in industria de automobile, 
precum si in cea aeronautica si aerospatiala. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 
de distributie. BODE20171121001 

O companie din Israel este specializata în sisteme de 
software pentru afaceri (BSS) si ofera un sistem de 
management al afacerii (BMS) pentru furnizorii de servicii 
din diverse domenii. Avantajele includ eficienta ridicata a 
costurilor (tehnologia de ultima ora la costurile economiei 
cloud), performanta extrem de eficienta, universalitatea si 
confortul extrem. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de achizitie, licenta, financiare sau prestari servicii 
de distributie. BOIL20171119001 

O companie din nord-vestul Spaniei, producator de masini 
de cercetare si dezvoltare pentru comertul cu piatra naturala 
cu mai mult de 30 de ani de experienta, cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie. Partenerii trebuie sa fie specializati in  imbinarea 
patentata, capabili sa topească majoritatea materialelor 
utilizate pentru blaturi, inclusiv cuart, granit si marmura. 
BOES20171024001 

O companie din Croatia este producator al unui produs 
modern, practic si util, destinat protectiei incaltamintei pentru 
femei in timpul condusului. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie, si 
de agentie comerciala, pentru a gasi noi piete pentru acest 
produs inovator. BOHR20171111001 

O companie din regiunea Sverdlovsk a Rusiei este 
specializata in productia si vanzarea de cherestea, cocs, 
zahar, cereale si flori. Se cauta parteneri straini pentru 
incheierea de contracte de  prestari servicii de distributie 
sau de agentie comerciala. BORU20171109001   

Cereri de afaceri  

Un IMM din regiunea Silezia Inferioara a Poloniei cauta un 
producator de produse dermice pe baza de acid hialuronic, 
colagen sau alte materiale inovatoare de umplutura. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de producere 
la comanda sub eticheta privata, contracte de prestari 
servicii de distributie sau de licenta. BRPL20171031001 

O companie din Marea Britanie cauta producatori de pasari 
de dimensiuni medii din UE care sa indeplineasca toate 
standardele corespunzatoare pentru incheierea de contracte 
de producator la comanda. Partenerii trebuie sa fie furnizori 
de produse specifice, cum ar fi pui si ficat congelat, in pungi 
de 1 sau 1,5 kg. BRUK20171216001 

O firma de proiectare si productie de instalatii sanitare din 
Letonia, doreste sa inceapa productia de chiuvete-pisoar 
din ceramica. Se cauta o unitate de productie in Europa 
care sa produca produsul in cantitatile dorite, la cererea 
clientului, prin incheierea de contracte de producator la 
comanda. BRLV20171205001 

O companie de alimentatie publica din Rusia cauta furnizori 
de usturoi, ghimbir marinat, ananas marinat si ciuperci 
champignon taiate si marinate, pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie.  
BRRU20171207001 

O companie din Ucraina, specializata in servicii 
dermatologice, cauta produse cosmetice profesionale 
(pentru ingrijirea fetei si a corpului) si dispozitive medicale 
(dispozitive cosmetice pentru corpul si corpul-vaporizatoare, 
fonoforeza ultrasonica, scruber ultrasonic etc.) din tarile 
europene si asiatice pentru a distribui produsele lor pe piata 
ucrainiana. Se cauta parteneri pentru stabilirea de contracte 
de prestari servicii de distributie. BRUA20171128001 

O companie din Polonia este dispusa sa coopereze in 
calitate de distribuitor sau agent de produse cosmetice si 
naturale dedicate persoanelor cu boli alergice, precum si 
produse legate de prevenirea cauzelor alergiilor. Compania 
are o retea de distributie dezvoltata pe piata poloneza. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de agentie 
comerciala sau de distributie. BRPL20171127002 

O companie din Rusia activeaza in domeniul service-ului 
auto si al comertului cu amanuntul de piese si accesorii auto 
(anvelope, ulei, acumulatori pentru autoturisme etc.). Se 
cauta parteneri straini specializati in chimie si electronica 
pentru automobile, pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii de distributie. BRRU20171121001 

O companie din Polonia, distribuitor autorizat al marfurilor in 
domeniul chimiei industriale, tehnologiei industriale, anti-
coroziune si ventilatie, de asemenea, aer conditionat al 
producatorilor interni si straini cauta parteneri din industria 
chimica si inginerie. BRPL20171206001 

O companie din Lituania, cu o experienta de peste 15 ani 
ca intermediar comercial al produselor chimice pentru 
constructii si restaurari, doreste sa-si extinda portofoliul de 
clienti. Se cauta producatori si /sau furnizori de vopsele de 
ferestre si usi, pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii de intermediere comerciala sau de prestari servicii 
de distributie. BRLT20171207001 

O companie din Marea Britanie proiecteaza cosuri si ladite 
prietenoase cu mediul inconjurator si cauta sa externalizeze 
fabricarea unor produse din gama lor catre o companie cu 
abilitati de tesut. Partenerii potentiali trebuie sa fie calificati 
in fabricarea cosului si sa utilizeze produse durabile, 
ecologice, care sunt 100% bio-degradabile pentru a indeplini 
standardele si design-ul companiei britanice. 
BRUK20171208001 . 

Oferte de tehnologii 

Un inventator din Bulgaria a dezvoltat un dispozitiv inovator 
care retine si furnizeaza energie cinetica, cu o sursa de 
alimentare hidraulica autonoma si telecomanda pentru un 
autovehicul care reduce semnificativ pierderile de energie si 
se aplică tuturor tipurilor de autovehicule. Se cauta parteneri 



pentru incheierea de contracte de cercetare. 
TOBG20171121001 

Un IMM din Bosnia si Hertegovina ofera o tehnologie 
inovatoare pentru managementul riscului in intreprinderi 
(ERM). Avantajele sale constau in faptul ca utilizeaza un 
algoritm de evaluare a riscului extrem de personalizabil 
care permite utilizarea calculatorului in toate etapele 
procesului de gestionare a riscurilor si se aplica in 
domeniile proceselor de afaceri, proiectelor si 
infrastructurii critice. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica, 
de licenta sau de cooperare tehnica. TOBA20171129001 

O companie din Marea Britanie a inventat o noua 
generatie de LED-uri de economisire a energiei, care 
imbunatateste eficienta si performanta iluminarii cu LED-
uri. Compania britanica inventeaza brevetat si va 
conduce orice lampa LED cu putere de iesire de la 8W la 
200W. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de licenta. TOUK20161118002 

O fabrica de productie din Serbia este specializata in 
productia de usi si ferestre unice, realizate din lemn, 
clorura de polivinil si cauciuc, in toate dimensiunile 
standard. Produsele au proprietati termice imbunatatite 
pentru standardele si reglementarile de mediu, putand fi 
realizate intr-o gama mai larga de culori, avand, in 
acelasi timp, un pret mai mic. Se cauta parteneri de tipul 
producatorilor de usi ferestre rezidentiale, pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 
TORS20171210003 

Un grup de cercetatori universitari din Spania, care 
lucreaza in domeniul electronicii si telecomunicatiilor, a 
brevetat un sistem de aerisire pentru masurarea, 
caracterizarea, inspectia si diagnosticarea antenelor sau 
a sistemelor radiante, cuprinzand cel putin un modul 
aerian, o statie terestra si un sistem de comunicare intre 
elemente. Inventia se refera de asemenea la metoda de 
prelucrare a campului electromagnetic radiat. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de licenta.  
TOES20180108001 

O companie din Coreea a dezvoltat si a practicat cu 
succes o platforma integrata de analiza a imaginii bazate 
pe inteligenta artificiala (AI) pentru un oras inteligent, 
care poate fi aplicata pentru a controla traficul inteligent, 
securitatea inteligenta, prevenirea dezastrelor inteligente 
etc. Se cauta organizatii guvernamentale, responsabile 
de planificarea oraselor inteligente sau a companiilor 
private, pentru incheierea de contracte de cooperare 
tehnica si cooperare comerciala cu asistenta tehnica. 
TOKR20171220001 

O companie din Coreea, specializata in domeniul IT, a 
dezvoltat o solutie de securitate cibernetica. Solutia 
ofera protectie dubla pe retea si pe Endpoint (PC, 
personal computer / server) impotriva atacurilor APT si 
ransomware. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte comerciale cu asistenta tehnica si de productie 
la comanda. TOKR20171220002 

Un laborator din Franta a dezvoltat o noua tehnologie 
pentru masurarea rezistentei materialului si, mai precis, 
pentru dezvoltarea unui nou senzor pentru rezistenta 
dinamica. Aceasta tehnologie brevetata este folosita in 
diverse domenii, cum ar fi sport, biomecanica, robotica, 

pedichiura sau ortopedie. Se cauta parteneri tehnologici 
pentru incheierea de contracte de licenta, de cooperare 
tehnica sau de cercetare.  TOFR20170718001 

Un institut de cercetare din Slovacia a dezvoltat un nou 
fero-fluid care creste separabilitatea materialelor in camp 
magnetic. Prin urmare, fero-fluidul este aplicabil ca 
mediu de separare pseudo-greu in procesul de separare 
magneto-hidrostatica sau ca agent de umectare, de ex. 
in tehnologii de reciclare sau intr-un proces de extractie 
minerala. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de licenta. TOSK20170721001 

Un IMM din Marea Britanie a dezvoltat un sistem cloud 
ICT, care ofera un singur punct de acces securizat 
pentru sistemele de date si sisteme logistice solicitate de 
operatorii aeroporturilor mici. IMM-ul doreste sa 
colaboreze cu operatorii de aeroporturi mici pentru a 
testa sistemul si pentru a oferi feedback cu privire la 
performanta si caracteristicile suplimentare necesare 
pentru dezvoltarea sistemului. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cooperare tehnica sau de 
cercetare.  TOUK20171207001  

Cereri de tehnologii 

O companie din Germania, activa in industria chimica, 
este interesata in propuneri de aditivi care pot impiedica 
conectarea lichidelor pe baza de faza lichida in liniile de 
curgere prin depuneri solide prin inhibarea aglomerarii, 
dizolvarea depunerilor solide sau inhibarea formarii 
depunerilor. Se cauta parteneri relevanti pentru 
incheierea de contracte de asociere in participatiune, de 
licenta sau de cercetare. TRDE20171211001 

O companie din Marea Britanie, care are o experienta 
de peste 40 de ani in dezvoltarea solutiilor de acoperire 
a suprafetelor pentru a satisface nevoile clientilor dintr-o 
varietate de sectoare, cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de cooperare tehnica sau de asociere in 
participatiune. TRUK20171214001 

O companie din Luxemburg, care ofera servicii 
corporative si de management pentru firme, cauta o 
noua tehnologie pentru a automatiza cat mai mult 
procesele contabile din activitatea zilnica. Se cauta start-
up-uri care sa ofere un instrument all-inclusive, cu o 
dezvoltare ulterioara, pentru incheierea de contracte de 
cooperare tehnica. TRLU20171130001 

O companie de dimensiuni mari din Germania, 
specializata in prelucrare industriala, este interesata sa 
utilizeze instrumente computationale pentru a studia si 
intelege procesele de cristalizare in prezenta inhibitorilor 
de crestere a cristalelor. Modele relevante din punct de 
vedere industrial ar trebui utilizate sau dezvoltate in 
continuare. Interesul special este in subiecte cum ar fi 
modificatori moleculari, sisteme multifazice, screening 
compus. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de asociere in participatiune, de licenta, sau de 
cercetare. TRDE20171130002 

O companie din Grecia, specializata in consultanta si 
care lucreaza cu producatorii de masline si ulei de 
masline, cauta solutii avansate pentru toate etapele 
productiei de ulei de masline, inclusiv cultivarea, 
prelucrarea, ambalarea si comercializarea maslinelor si 



a uleiului de masline. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 
TRGR20180110001 

O companie din Ucraina cauta parteneri pentru 
dezvoltarea unei jucarii din lemn pentru copii, care 
include optiunea de levitatie magnetica. Ca levitatie 
magnetica, IMM-ul prevede tehnologia sau metoda de 
ridicare si fixare a obiectului la o anumita inaltime 
folosind doar un camp magnetic. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica, de 
productie la comanda sau de cercetare. 
TRUA20171106001 

O intreprindere de dimensiuni mici din regiunea 
Murmansk a Rusiei, specializata in eliminarea 
deseurilor, cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cooperare tehnica. Partenerii ar trebui sa 
furnizeze o tehnologie de reciclare, eficienta din punct de 
vedere economic, a deseurilor din cauciuc, mercur si 
carbon. TRRU20171219001 

O companie din Germania, specializata in chimie, cauta 
furnizori de solutii pentru calcinarea materialelor 
anorganice (ceramica/sticla sub abur, la aproximativ 

700°C), formate din materiale anorganice, pentru a 
indeparta materialul matricei organice si cantitati 
semnificative de clorura (eliberata ca acid clorhidric). Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
asociere in participatiune, de productie la comanda sau 
de prestare servicii. TRDE20171013001 

O mare companie din Germania din industria chimica, 
cauta un proces usor de curatat, care poate elimina 
contaminanti diversi din baia de apa, fara a deteriora 
suprafata delicata a materialului. Tehnologia ar trebui, de 
asemenea, sa curete materiale cu porozitate diferita si ar 
putea creste usor temperatura. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de asociere in participatiune, de 
licenta sau de cercetare. TRDE20171130001 

O companie din Marea Britanie a dezvoltat un nou 
rucsac inovator si caută producatori la nivel mondial de 
piese de extrudare din plastic si componente din plastic 
obtinute prin injectie. Se cauta parteneri cu experienta in 
prototiparea extrudarilor din plastic utilizand diferite 
materiale, si, posibil, cu experiență in fabricarea 
rucsacurilor, pentru incheierea de contracte de productie 
la comanda sau de cooperare tehnica. 
TRUK20171128001 



Contact  

CENTRUL DE TRANSFER 

TEHNOLOGIC  

CENTI Cluj-Napoca 

INCD-INOE2000 

Institutul de Cercetari pentru  

Instrumentatie Analitica (ICIA) 

Donath 67 

400293 Cluj-Napoca 

 

 

Tel: (+4) 0264 420 590 

Fax: (+4) 0264 420 667 

centi@icia.ro 

www.centi.ro 

Promovare gratuita! 
 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI va ofera posibilitatea de 

a va promova firma in mod gratuit in buletinele noastre de 

informare periodica Newsletter si Infowatch.  

In acest mod, peste 5000 de firme din Transilvania vor putea 

cunoaste produsele si serviciile oferite de firma dumneavoastra, 

deschizandu-se astfel noi oportunitati de colaborare in afaceri.  

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati pe 

mail: centi@icia.ro sau la telefon: 0264420590.  

Nu uitati! Doar cine incearca are  sanse de reusita!  

Pentru informatii suplimentare legate de evenimente, va rugam 

sa ne contactati. 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI a fost infiintat in anul 2004 si este acreditat de catre  

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica 

si Inovare. 

CENTI functioneaza ca departament in cadrul INCD-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru 

Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca, activitatea de transfer tehnologic fiind acreditata conform SR EN 

ISO 9001:2008. 

De 10 ani, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca este la dispozitia IMM-urilor din 

Transilvania ca organizatie Enterprise Europe Network. 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 


