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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 companie din Rusia, implicata in productia si imbutelierea apei minerale 
naturale din propria marca, cauta parteneri in tari straine pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie. Ref: BORU20180226001 

O companie din Bulgaria, activa in biometrie - masurarea reactiilor biologice ale 
corpului ca raspuns la diferiti stimuli de marketing audiovizual. Compania utilizeaza 
diferite tehnologii medicale pentru a masura si a urmari reactiile respondentilor 
atunci cand sunt expusi la stimuli de marketing masurabili si comparabili. Se cauta 
parteneri (agentii de marketing si publicitate) pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii.  Ref: BOBG20180126001 

O companie din Brazilia, cu sediul in sudul tarii, este specializata in producerea si 
vanzarea cu amanuntul a articolelor de imbracaminte de plaja si a articolelor 
pentru diverse activitati. Se cauta parteneri internationali pentru incheierea de 
contracte comerciale si de prestari servicii de distributie. Ref: BOBR20180124001 

O companie din Rusia, specializata in furnizarea de materii prime agricole (cereale 
si ulei), cauta parteneri in strainătate pentru incheierea unor contracte de prestari 
servicii de distributie, de producere la comanda sau de asociere in participatiune. 
Ref: BORU20180124010 

O asociatie din Peru, specializata in cultivarea si comercializarea cafelei ecologice, 
certificata cu sustenabil, cauta distribuitori in Europa. Ref: BOPE20180118001 

O companie de familie din Albania, este specializata in realizarea vinului 
traditional din soiuri de struguri nativi. Compania isi concentreaza productia asupra 
a trei tipuri principale de vin: vin rosu, vin alb si raki. Se cauta distribuitori in 
Europa. Ref: BOAL20180220001 
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O companie din Ucraina, producator de decoratii din 
poliuretan (PU), din fibra de sticla (FRP) si polistiren (PS, 
XPS) pentru interior si exterior, inclusiv panouri 3D, 
ornamente decorative, precum si cornise pentru iluminatul 
indirect LED. Se cauta parteneri pentru inchierea de 
contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BOUA20180202002 

O companie din Polonia este producător de pietre 
exfoliante inovatoare pentru corp si fata. Acest produs este 
un inlocuitor modern pentru piatra ponce obisnuita si pentru 
orice alte dispozitive de peeling care sunt disponibile pe 
piata si sunt destinate pentru exfolierea epidermei. Se 
cauta agenti comerciali si distribuitori in strainătate.  
Ref: BOPL20180212001 

Un producator de blugi din Spania ofera a gama larga de 
produse 100% fabricate in propria fabrica, cu o inalta 
calitate si un angajament fata de mediu. Compania este 
responsabila pentru fiecare faza, de la achizitionarea 
materiilor prime pana la produsul finit, ceea ce le permite sa 
se potriveasca tuturor cerintelor clientului. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de productie la 
comanda sau de subcontractare. Ref: BOES20180201002 

O companie din Polonia este specializata in fabricarea de 
produse de curatat de uz casnic, articole de ingrijire a 
autovehiculelor si produse cosmetice pentru masini. Se 
cauta parteneri pentru inchierea de contracte de prestari 
servicii de distributie. Ref: BOPL20180227001 

Cereri de afaceri  

O companie din Polonia, care activeaza in comertul cu 
ridicata si cu amanuntul de piese si accesorii pentru 
automobile, cauta producatori si distribuitori straini de toate 
tipurile de piese de schimb si accesorii pentru autoturisme 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BRPL20180328001 

O companie de design din Danemarca, care vinde decoratii 
de lemn si produse de interior din lemn, cauta furnizori de 
decoratiuni interioare de perete si produse de interior din 
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia si România, pentru 
incheierea de contracte de productie la comanda.   
Ref: BRDK20180322002 

O companie din Polonia, specializata in distributia de 
jucarii, intentionează sa isi construiasca propria linie de 
produse de divertisment pentru copii. Firma solicita 
materiale pentru a face jucariile si cauta un licentiator care 
sa le poata furniza. Ref: BRPL20180302001 

Un designer de interior din Suedia doreste sa produca o 
vaza exclusiva.  Vaza va face parte dintr-o colectie care va 
fi prezentata la Targul de Design din Londra in septembrie, 
iar designerul are deja un nume stabilit si o retea de 
revanzatori si buticuri. Se cauta parteneri (producatori de 
ceramica) pentru incheierea de contracte de producere la 
comanda. Ref: BRSE20180319001 

O companie de distributie de produse medicale din 
Singapore, caută noi active pentru portofoliul sau, in 
domeniul produselor inovatoare pentru a oferi solutii 

medicale pentru varstnici/ varstnici in domeniile reabilitarii, 
ingrijirii geriatrice, evaluarii psihiatrice, tratamentului si 
managementului, precum si managementului 
medicamentelor. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BRSG20180217002 

O companie din Marea Britanie a dezvoltat combinatii 
materiale si tehnici noi pentru productia de pungi si pungi 
de protectie destinate sporturilor de actiune, hobby-urilor si 
serviciilor de securitate. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de productie la comanda sau de 
licenta. Ref: BRUK20180302001 

Un start-up din Bulgaria, foarte activa in psihologia sociala 
si coaching-ul social, cauta tehnici inovatoare de 
psihoterapie, produse, truse si jocuri / jucarii etc. pentru 
bunastarea mentala, la locul de munca si in familie. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii de distributie. Ref: BRBG20180208001 

O companie din Spania, producator de lacuri si vopsele in 
domeniul chimiei, cauta un producator de unelte in Europa. 
Producatorul de scule trebuie sa fie capabil sa produca 
instrumente de vopsire personalizate pentru marca lor. Se 
cauta o gama larga de instrumente: perii, role de vopsea, 
role mini, instrumente pentru efecte decorative,etc.  
Ref: BRES20180221001 

Un IMM din Portugalia are o experienta de 10 ani in 
domeniul analizei tehnice, proiectarii, serviciilor de 
consultanță pentru utilizatorii finali/investitori si in 
implementarea proiectelor privind agricultura si retelele de 
apa pentru eficienta energetica. Se cauta noi produse 
inovatoare (echipamente de control si software, senzori si 
dispozitive de masurare) prin incheierea de contracte de 
agentie comerciala. Ref: BRPT20180205001 

O companie de produse alimentare sanatoase din Suedia 
doreate sa produca chipsuri pe baza de fasole si psyllium, 
disponibile in trei arome diferite. Chipsurile sunt bogate in 
proteine si fibre, fara gluten, lactoza si porumb.  
Se cauta producatori pentru astfel de produse.  
Ref: BRSE20180223001 

Oferte de tehnologii 

Un centru de tehnologie din Spania ofera un model 3D 
digital, cunostinte tehnice si echipamente pentru studiouri 
de arhitectura, IMM-uri din sectorul constructiilor ai alte 
companii aflate in faza de fuziune temporara, interesate de 
dezvoltarea de noi sisteme de constructie mai eficiente. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii sau de cercetare. Ref: TOES20180302001 

Institutul de cercetare din Slovacia, care activeaza in 
domeniul chimiei anorganice, a elaborat o metoda de 
testare a coroziunii - testarea avansata de imbatranire 
accelerata (3AT). 3AT reduce foarte mult timpul necesar 
pentru coroziune si accelereaza evolutia nivelului de 
coroziune cu ajutorul modificarii mediului de coroziune. 
Tehnologia este in curs de dezvoltare (testat in laborator). 
Se cauta companii pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii. Ref: TOSK20180219001 



O companie din Franta a dezvoltat o platforma realista, 
plug-and-play si hardware-in-the-loop 3D, pentru a 
dezvolta si optimiza autoturisme si vehicule robotizate. 
Un simulator este un instrument eficient pentru 
laboratoarele industriale si de cercetare si dezvoltare in 
domeniul robotului cu instrumente, a robotului mobil sau 
a sistemelor autonome. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cooperare tehnica sau 
comerciale. Ref: TOFR20180215001 

Un IMM din Spania ofera o solutie inovatoare pentru a 
determina disponibilitatea parcarilor in spatii deschise de 
parcare folosind camere fara a fi nevoie de senzori 
individuali. Solutia utilizeaza tehnici computerizate 
avansate si tehnici de inteligenta artificiala pentru a 
determina disponibilitatea parcarii. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 
tehnica sau financiare. Ref: TOES20180307003 

O universitate din Cehia ofera noi tehnologii companiilor 
interesate de tehnologiile de ridicare. Universitatea ofera 
o noua masuratoare a valorii reale a fortei de tractiune in 
sectiunea transversala partială a cablului de transport 
pentru a egala valorile intr-un mod mecanic. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de licenta sau 
comerciale. Ref: TOCZ20180213001 

Un IMM cu experienta din Grecia, care lucreaza in 
sectorul avionic, ofera dispozitive de informare avionica 
de inalta precizie si accesibile potrivite pentru tablete si 
telefoane inteligente. Se cauta parteneri familiarizati cu 
acest domeniu pentru incheierea de contracte de 
cooperare tehnica. Ref: TOGR20180226001 

O companie din Rusia, specializata in furnizarea de 
tehnologii, ofera un echipament adaptat pentru 
recuperarea caldurii cu dubla bucla, care permite 
reducerea pierderilor pentru incinerarea deseurilor. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TORU20180222001 

Un IMM din Austria a dezvoltat o tehnologie unica tip 
plasma pentru dezvoltarea rapida si usoara a unor 
acoperiri compacte complet noi. Toate dimensiunile, 
formele si tipurile de materiale (hartie, materiale plastice, 
textile etc.) pot fi acoperite de ex. conductoare, 
anticorozive, biocide, straturi de aderenta/neaderenta 
etc. Solutia plug-and-play economiseste costurile si 
timpul. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
comerciale, de cooperare tehnica sau de cercetare.  
Ref: TOAT20180314001 

O companie din Germania, specializata in inginerie, 
ofera o solutie brevetata pentru geometria reflectorilor 
speciali cu dioda de lumină (LED). Aceasta solutie 
permite modulelor LED sa genereze luminile cu ajutorul 
a 9 reflectori mici, care cupleaza si directioneaza lumina 
cu acelasi numar de LED-uri de 5 mm, obtinand o 
iluminare foarte uniforma si generarea redusa de 
caldura. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TODE20180126001 

O companie din Austria a dezvoltat un robot de 
reabilitare si de antrenament pentru sportivi de inalta 
performanta. Robotul depasește problemele comune de 
siguranta ale sportivilor care se antreneaza cu 
incarcaturi grele. In plus, robotul permite sportivilor raniti 
sa se antreneze cu incarcaturi virtuale grele si sa 
pregatească o gama larga de exercitii.  
Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
comerciale cu asistenta tehnica sau de cercetare.  
Ref: TOAT20180312001 

Cereri de tehnologii 

O companie din Franta, specializata in domeniul 
agriculturii, produce sucuri proaspete si sanatoase. 
Pentru a-si intari activitatea, compania cauta masini de 
presare la rece. Obiectivul este de a extrage 100 litri / 
ora de suc din diferite retete bazate pe un amestec de 
plante, legume si fructe. Se cauta parteneri (producatori 
de echipamente agroalimentare semiautomate) pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 
Ref: TRFR20180223001 

O companie tehnologica din Norvegia a creat turbine de 
recuperare a energiei cinetice. Turbinele sunt realizate la 
comanda pentru fiecare instalatie si necesita o precizie 
de lucru si o atentie sporita la detalii. Lucrarile de 
proiectare pentru fiecare turbina sunt finalizate de 
compania din Norvegia. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de productie la comanda.  
Ref: TRNO20180219001 

O institutie de cercetare din Germania, specializata pe 
cercetarea si dezvoltarea experimentala in stiintele 
naturii si inginerie, investigheaza utilizarea energetica a 
materialelor plastice compozite din fibre naturale (NRC). 
De interes special sunt materialele reziduale care nu mai 
pot fi reciclate. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cercetare. Ref: TRDE20180314001 

O intreprindere multinationala de transport maritim din 
Scotia, cauta noi abordari pentru a elimina emisiile de 
oxizi de sulf (SOx) si oxizi de azot (NOx) provenite de la 
evacuarea motorului navei. Solutia ideala ar fi 
aproximativ jumatate din costul de capital al sistemelor 
traditionale de spalare in circuit inchis, in linie. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de asociere in 
participatiune. Ref: TRUK20180228001 

Un IMM din Marea Britanie, specializat biomateriale, a 
dezvoltat noi hidrogeluri peptidice care pot fi modificate 
pentru a imita diferite tesuturi. Compania cauta parteneri 
in domeniul culturii celulare 3D, dezvoltarii testelor, 
testelor cosmetice/farmaceutice si bioprinting pentru a 
construi noi studii de caz / evaluari de caz, prin 
incheierea de contracte de cercetare sau de cooperare 
tehnica. Ref: TRUK20180319002 

O companie din Marea Britanie, activa in industria de 
satelit, furnizeaza diverse servicii. Capacitatile lor 
tehnologice vor permite companiei sa furnizeze servicii 
receptive, accesibile, fiabile si durabile. Operatorii vor 
putea beneficia de suport complet pe orbita pentru a-si 
sustine operațiunile prin satelit. Se cauta parteneri 



pentru incheierea de contracte de cooperare tenhica.  
Ref: TRUK20180319001 

Un centrul tehnologic din Spania cauta o universitate 
europeana cu experienta in planificarea energiei pentru 
a face schimb de cunostinte in acest domeniu. Acest 
schimb include mobilitatea internationala a personalului 
pentru o perioada scurta de timp, de dorit cu un 
departament de dezvoltare si planificare sau urbanism si 
management. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cooperare tehnica sau de cercetare.  
Ref: TRES20180302001 

Un centru de cercetare si dezvoltare din Spania, 
specializat in servicii de tratare a suprafetelor aplicate 
industriei aeronautice, cauta o instalatie pentru 
producerea de acoperiri prin proiectie termica (spray 
termic). Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TRES20180315001 

O companie din Germania, specializata in domeniul 
chimiei, cauta biblioteci chimice ca baza pentru un 
screening de performanta ridicata; se cauta atat 
bibliotecile de produse naturale, cat si sintetice pentru a 
dezvolta noi produse pentru afacerile lor, prin incheierea 
de contracte de cercetare. Ref: TRDE20180314002 

O companie Luxemburg, specializata in domeniul 
ingineriei, urmareste bunastarea angajatilor si 
gestionarea facilitatilor acestora. Astfel, se cauta 
parteneri pentru a dezvolta un software integrat, prin 
incheierea de contracte de cooperare tehnica.  
Ref: TRLU20180308001 



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 


