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Oferte de afaceri
O companie din Polonia, cu o experienta de 15 ani pe piata, produce o gama larga
de role, rame de otel si alte componente pentru sistemele de transport de marfuri
in vrac. Se cauta agenti si distribuitori in tari europene, sud-americane, africane si
arabe, pentru incheierea de contracte de agentie comerciala si/sau de prestari
servicii de distributie. Ref: BOPL20171128001.
O companie din Polonia, specializata in proiectarea si turnarea prin injectie, care
ofera solutii inovatoare de ambalare pentru industria automobilelor, industria textila
si mobilierul casnic, cauta parteneri in cadrul unui acord de fabricatie.
Ref: BOPL20180109001.
O companie din Israel a dezvoltat o solutie eficienta cu aerosoli pentru utilizatorii
de spray, suport din paie pentru ambalaje/cutii/recipiente de aerosoli ce inlocuieste
banda adeziva standard. Se cauta parteneri, dealeri de aerosoli pentru industria
automobilelor/industriei, reteaua DIY etc, pentru incheierea de contracte de agentie
comerciala,
de
prestari
servicii
de
distributie
si
de
licenta.
Ref: BOIL20171213001.
O companie din Franta, specializata in produse de coacere precum si in
ingrediente pentru patiserie, activeaza in sectorul de catering si in distributia de
produse. Principalele produse oferite sunt fasolea si extractele de vanilie bourbon,
dar si o varietate de mirodenii, ierburi uscate si produse ecologice. Se cauta
distribuitori si angrosisti in vederea extinderii afacerii la nivel international.
Ref: BOFR20171129001.
O companie din Lituania, care furnizeaza servicii de imigratie globala in domeniul
afacerilor cum ar fi dreptul de imigrare corporativa si servicii contabile, inregistrarea
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companiei, permisul de sedere, permisele de munca si
cardurile albastre, asistenta in domeniul vizelor si alte
servicii conexe, incearca sa se extinda pe noi piete si sa
lucreze cu potentiali parteneri in cadrul unui acord de
serviciu. Ref: BOLT20180119002.
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 distributie sau de agentie
comerciala. Ref: BORU20171109001.
O companie tanara si inovatoare din Italia este specializata
in producerea unui produs semipreparat pentru inghetata
artizanala. Se cauta distribuitori straini.
Ref: BOIT20170411001.
Un IMM din Israel, specializat in productia de inalta calitate
de produse generice de marca, ofera o gama diversificata
de produse farmaceutice finite. Produsele pot fi utilizate in
tratamentul medical obisnuit. Avantajele fata de cele de pe
piata includ capacitatea de adaptare a produselor la nevoile
clientilor precum si calitatea produselor finale. Se cauta
parteneri pentru incheierea de contracte de agentie
comerciala si de prestari servicii de distributie.
Ref: BOIL20171116001.
O companie din Marea Britanie, specializata in accesorii si
cadouri inovatoare, destinate unui anumit stil de viata si de
uz casnic, cauta distribuitori/agenti internationali care au
conexiuni cu magazinele high-end sau cu retaileri online.
Ref: BOUK20180126003.
O companie din Armenia, specializata in solutii informatice,
a dezvoltat o tehnologie de realitate augmentata (AR) pentru
publicitate si industria de cumparaturi online, precum si un
algoritm de analiza a datelor de mare performanta pentru
statistici si analize in timp real. Se cauta parteneri pentru
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.
Ref: BOAM20171218001.

Cereri de afaceri
O companie din nordul Spaniei, specializata in distributia
tuturor tipurilor de instrumente medicale si sanitare si a
materialelor aferente, cauta parteneri europeni care fabrica
instrumente medicale de primă clasa si/sau fungibile si
pentru care compania spaniola ar putea actiona in calitate
de distribuitor unic sau agent/reprezentant in Spania.
Ref: BRES20171207001.
O companie din Olanda are o retea puternica de
microbiologi, cu rol de prevenire a infectiilor si profesionisti
in domeniul curatarii. Se cauta parteneri ce ofera produse
inovatoare pentru a-si extinde portofoliul actual in domeniul
igienei si dezinfectiei, prin incheierea de contracte de
prestari servicii de distributie. Ref: BRNL20180102001.
O companie din Spania specializata in tehnologia pentru
bauturi si bauturi cu autoincalzire, este in cautarea unui
producator de capace de tabla pentru alimente de tip "foodgrade", care sa poata fi aplicat pe cutii cu auto-incalzire.
Producatorul ar putea fi localizat oriunde in Uniunea
Europeana. Se cauta parteneri pentru incheierea de
contracte de producere la comanda.
Ref: BRES20180104001.

O companie din Suedia cauta producatori pentru lampi de
inalta calitate. Producatorii trebuie sa poata efectua comenzi
mai mici de aprox. 100 buc, inclusiv ambalaje. Cele mai
multe lampi sunt fabricate din otel si/sau sticla si este
preferata experienta in proiecte similare. Producatorul
trebuie sa poata gestiona: sticla (suflata si turnata); taiere
2D si 3D in otel. Cunoasterea marcajului CE si testarea UL
reprezinta un avantaj. Ref: BRSE20180103001.
O start-up din Suedia cauta un producator de servetele
sanitare, pentru incheierea de contracte de producere la
comanda a unui produs cu cel mai mic impact asupra
mediului, un timp de livrare de trei saptamani de la comanda
si capacitatea de a tipari desenele companiei pe ambalaj.
Ref: BRSE20180112001.
O companie de bijuterii din Suedia, specializata in
producerea de bratari interschimbabile, cauta producatori de
corabii si coarde de navigatie pentru productia de bratari,
pentru incheierea de contracte de productie la comanda
si/sau de subcontractare. Bratarile vor fi realizate cu franghii
puternice, pline de culoare si stralucitoare, care ofera
bijuteriilor un aspect si o senzatie deosebita.
Ref: BRSE20180117002.
O companie din Suedia, specializata in activitati de
distributie, vanzari si marketing, isi ofera serviciile de
intermediar comercial catre producatorii de produse
ecologice si organice pentru bebelusi/copii. Se cauta
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii
de distributie si de agentie comerciala, pentru a-si largi
portofoliul de produse. Ref: BRSE20180118001.
O companie din Belgia, specializata in produse de curatare
pentru piata flexografica, cauta furnizori de perii din alamă si
din otel inoxidabil pentru curatarea rolelor anilox si a placilor
de polimer, prin incheierea de contracte de prestari servicii
de distributie. Ref: BRBE20171122002.
Un inventator din Franta dezvolta tehnologii si produse
hidraulice pentru a imbunatati viata de zi cu zi. Inventatorul
a proiectat un nou vas de toaleta inovator de lux si cauta
parteneri pentru incheierea de contracte de productie la
comanda. Ref: BRFR20171221001.
Un start-up din Danemarca doreste sa lanseze o linie de
lenjerie de corp pentru femei si barbati din bumbac organic,
tesaturi PET si Lenzing MicroModal reciclate si cauta
producatori alaturi de care sa scoata pe piata prima colectie.
Ref: BRDK20180208001.

Oferte de tehnologii
O companie din Polonia, specializata in furnizarea de
servicii in domeniul proiectarii structurilor de drumuri si
poduri, ofera o tehnologie inovatoare de acoperire a
podurilor polimerice armate cu fibre. Se cauta parteneri
pentru incheierea de contracte de prestari servicii.
Ref: TOPL20171213002.
Un IMM din Suedia este activ in domeniul dezvoltarii
modulelor, subsistemelor si sistemelor bazate pe fibra de
sticla Bragg (FBG) pentru telecomunicatii si senzori optici cu
fibra optica. Se cauta parteneri in domeniul cercetarii
aplicate, al acordurilor de cooperare tehnica sau de
cercetare in domeniul sezorilor de fibra optica, in special in

ceea ce priveste ambalajele daunatoare de mediu,
optronica si metrologia. Ref: TOSE20170919002.

contracte
comerciale
Ref: TOBE20171024001.

O universitate din Spania a dezvoltat un bioreactor tip
coloana cu bule pentru a efectua cultura unei suspensii
de celule ale oricarui tip de planta in conditii aseptice.
Designul nou al acestui bioreactor, cu costuri reduse
permite: recuperarea mediului de cultura, inlocuirea
acestuia cu alt mediu, reutilizarea biomasei ramase
pentru o operatiune de cultura urmatoare, aerarea
omogena si eficienta si agitarea corecta a culturii. Se
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de licenta
sau de cooperare tehnica. Ref: TOES20171129002.

O companie din Serbia a dezvoltat o tehnologie extrem
de eficienta pentru sudarea pe trei straturi si repararea
cailor ferate. Intrerupatoarele de cale ferata sunt
deteriorate din cauza incarcaturilor la care sunt supuse.
Se cauta parteneri prin incheierea de contracte de
asociere in participatiune pentru aducerea tehnologiei pe
piata infrastructurii feroviare. Ref: TORS20170831002.

O companie din Coreea este specializata in solutii de
securitate si autentificare a serverului. Principalele
domenii de activitate ale companiei sunt solutiile de
securitate a serverului, solutiile de gestionare a identitatii
si a accesului (IAM) si solutiile de autentificare a
semnaturii biometrice. Se cauta parteneri pentru
incheierea de contracte de licenta, de cooperare tehnica
si comerciale cu asistenta tehnica.
Ref: TOKR20180105001.
Un institut de cercetare din Singapore a dezvoltat un
sistem inovativ si precis de punct de ingrijire pentru
diagnosticul infectiei tractului urinar (UTI). Acest
dispozitiv de diagnosticare a punctelor de ingrijire se
bazeaza pe un modul de concentratie pe baza
microfluidică cu modul de concentrare pe baza de
dielectroforeza (DEP), care poate detecta bacteriile
Escherichia coli (E. coli). Se cauta parteneri precum IMM
-uri, intreprinderi mari sau institute de cercetare/
asistenta medicala pentru incheierea de contracte de
licenta sau de cercetare. Ref: TOSG20180108002.

O universitate din Germania cauta parteneri pentru
incheierea de contracte de licenta pentru o clasa noua
de antibiotice impotriva bacteriilor gram-pozitive.
Acestea pot fi aplicate ca antibiotice sau ca probiotice.
Avantajele acestei clase noi sunt uciderea rapida a
bacteriilor patogene, toxicitatea scazuta si o directionare
presupus a structurilor, care pana in prezent nu sunt
acoperite de antibioticele existente.
Ref: TODE20171228001.
Un institut de cercetare la o universitate din Germania a
adaptat procese conventionale de imprimare in masa la
electronice. Expertiza variaza de la componente
singulare electronice tiparite in masa, la circuite complet
integrate pe substraturi flexibile si la dezvoltarea
cernelurilor/suprafetelor functionale. Este oferita o
productie necostisitoare a unei varietati de dispozitive/
electronice si de senzori. Se cauta parteneri pentru
incheierea de contracte de cercetare si/sau de
cooperare tehnica. Ref: TODE20180125001.
O companie din Belgia ofera o tehnologie unica care
creste in permanenta productivitatea si stabilitatea liniei
celulare, permitand fabricarea de proteine recombinante
GMP (Good Manufacturing Practices) eficiente din punct
de vedere al costurilor si a eficientei, a unor entitati
biologice dificil de exprimat si a unor medicamente
biosimilare. Se cauta parteneri, precum companiile
farmaceutice si de diagnostic, pentru incheierea de

cu

asistenta

tehnica.

O companie din Letonia ofera o tehnologie de
producere a fermentelor pentru industria laptelui folosind
microorganisme. Folosind aceste fermente pot fi produse
o varietate de produse lactate cunoscute, de ex. iaurt,
kefir, lapte cultivat sau crema cultivata. Principalul
avantaj al tehnologiei este utilizarea de solutii biologice
si ecologice cu acelasi efect asupra produsului final. Se
cauta parteneri pentru incheierea de contracte
comerciale cu asistenta tehnica.
Ref: TOLV20171220001.

Cereri de tehnologii
Doi antreprenori sociali din Belgia au dezvoltat un
prototip pentru un echipament de acvaponie care
urmeaza sa fie vandut gospodariei urbane, dar care
doresc sa reduca costurile de productie. Aquaponica sau
acvacultura hidroponica inseamna cultivarea legumelor
si plantelor in simbioza cu acvacultura. Echipamentul
vizeaza promovarea productiei locale durabile de hrana
la nivel de gospodarie. Se cauta antreprenori de
acvaponie pentru incheierea de contracte de cooperare
tehnica sau comerciale cu asistenta tehnica.
Ref: TRBE20171108001.
O companie din Spania a dezvoltat o platforma digitala
inovatoare de logistica care optimizeaza livrarile catre
clienti in etapa finala a procesului (ultimul mile). Pentru a
-si imbunatati tehnologia, compania cauta integrarea
unor solutii inovatoare complementare IT: constructori de
matrice de distante, optimizatori de rute, AI (inteligenta
artificiala), date mari, aplicatii de invatare automata si
aplicatii IoT. Se cauta parteneri pentru incheierea de
contracte de licenta. Ref: TRES20180115001.
O companie din Germania din industria chimica invita la
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 pentru incheierea de contracte de
asociere in participatiune, de licenta sau de cercetare.
Ref: TRDE20171211001.
O companie din Marea Britanie, specializata in produse
pentru copii incearca sa colaboreze cu o companie care
produce un monitor video pentru copii. Acest monitor
functionează prin intermediul Wi-Fi, cu o gama larga de
dispozitive mobile care le ofera parintilor clipuri video
video si audio ale copilului lor, permitandu-le sa le
verifice activitatea. Producatorul va furniza sub eticheta
alba. Ref: TRUK20180201001.
O companie din Coreea doreste sa dezvolte o masina
de radiografie cu raze X digital 3D, echipata cu afisare,

compatibila cu comunicatiile fara fir. Se intentionează sa
fie utilizat intr-o scena de prim ajutor. Compania detine
know-how pentru facilitatea dispozitivului, dar este in
cautarea tehnologiei procesului pentru masina. Se cauta
parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare
tehnica
sau
de
asociere
in
participatiune.
Ref: TRKR20171204001.
O companie din Olanda este un producator major de
substante chimice de specialitate, furnizand ingrediente
esentiale la nivel mondial. Procesele lor de productie au
ca rezultat o varietate de fluxuri de ape uzate care
adesea contin atat sare, cat si materie organica. Se
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de
cercetare sau de cooperare tehnica.
Ref: TRNL20180116001.
O companie din Coreea, specializata in productia de
module si generatoare de plasma, cauta parteneri pentru
a dezvolta tehnologia de presiune atmosferica in plasma
pentru generatoarele de la distanta (remote-type), pentru
incheierea de contracte de cercetare sau de licenta.
Tehnologia pe care compania doreste sa o dezvolte este
cea a plasmei atmosferice, care este valoroasa in
domeniul industriei de finisare a suprafetelor.
Ref: TRKR20180115001.

O companie multinationala din Olanda, important
producator mondial de produse chimice de specialitate,
doreste sa exploreze utilizarea unor noi tehnologii cum
ar fi senzori, purtatori, realitate augmentata si noi
algoritmi. Se cauta parteneri care pot oferi tehnologii
pentru imbunatatirea drastica a performantei plantelor,
prin incheierea de contracte de cooperare tehnica sau
de cercetare. Ref: TRNL20180103001.
Un IMM din Franta, specializat in domeniul aeronavelor,
cauta dezvoltarea tehnicilor de asamblare si a
tehnologiilor pentru materialele lemnoase pentru un tip
inovator si ecologic de aeronave. Se cauta parteneri
pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica.
Ref: TRFR20171214001.
O organizație profesională de reciclare a sticlei din
Belgia cauta o solutie tehnica care sa permita reciclarea
sticlei laminate/parbrizului, in special a fractiunii PVB
(polivinil butiral). Se cauta companii sau universitati cu
experienta in materie de materiale pentru a le dezvolta si
testa, prin incheierea de contracte tehnice.
Ref: TRBE20171219001.

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.
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Institutul de Cercetari pentru
Instrumentatie Analitica (ICIA)
Donath 67
400293 Cluj-Napoca

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!

Tel: (+4) 0264 420 590
Fax: (+4) 0264 420 667

Pentru informatii suplimentare legate de evenimente, va rugam
sa ne contactati.

centi@icia.ro
www.centi.ro

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca

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.

