
EBB 

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 Spania produce si comercializeaza produse lactate, cum ar fi 
branza de capra, iaurt, lapte praf, imbogatit cu Omega 3 si antioxidanti. Compania 
manufactureaza produse sanatoase pe baza imbunatatirii naturale a alimentatiei 
animalelor. Se cauta parteneri europeni pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii de distributie. Ref: BOES20180327001 

O companie din Spania, specializata in securitate digitala, certificata CERT 
(Certified Computer Security Incident Handler) si cu propriul centru SOC (centru de 
operatiuni de securitate) cauta parteneri comerciali europeni pentru a crea o retea 
comerciala, prin incheierea de contracte comerciale si de prestari servicii.  
Ref: BOES20180319001 

Un spital din Franta are o expertiza puternica in analiza datelor brute si 
interpretarea clinica a secventializarii urmatoarei generatii (NGS). Cu ajutorul a 
doua software-uri dezvoltate si usor de utilizat, spitalul ofera servicii de stocare si 
analiza a datelor brute pana la emiterea raportului clinic. Se cauta laboratoare de 
biologie medicala din spitale publice sau organizatii private pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii.  Ref: BOFR20180316001 

O companie din Israel dezvolta, produce si comercializeaza benzi autocolante 
sensibile la presiune. Acestea ofera pe piata unele tipuri de benzi care servesc ca 
manere de transport, benzi imprimabile si speciale pentru diferite industrii. 
Avantajele includ calitatea ridicata, eficienta costurilor, flexibilitatea ridicata a 
termenilor de livrare si personalizare. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de agentie comerciala, de franciza si de prestari servicii de distributie. 
Ref: BOIL20180213001 
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Un producator din Ucraina, cu mai mult de 15 ani de 
experienta pe piata, este specializat in producerea de 
ventilatoare de acoperis si turbine de acoperis cu ventilatie. 
Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii de distributie. Ref: BOUA20180315002 

O statiune turistica din Italia, situata intr-una dintre cele mai 
bune zone turistice din Sicilia (20 km de Taormina), cauta 
operatori turistici straini, pentru a stabili acorduri de agentie 
comerciala. Compania ofera cazare de inalta calitate in 
inima parcului Alcantara River, langa Muntele Etna 
(Patrimoniul Mondial). Statiunea ofera vizitatorilor 
posibilitatea de a se bucura de o vacanta extraordinara  
intr-un decor de basm, inconjurat de livezi si maslini.  
Ref: BOIT20180305001 

O companie din Belgia este un dezvoltator inovator al In 
Vitro Diagnostics (IVD) si dispozitive medicale care adauga 
valoare acuratetei testelor de diagnosticare in domeniul 
bolilor infectioase si oncologice, precum si extrapolarea la 
controlul dopajului sportiv sau testelor de droguri. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 
de distributie, financiare si de licenta. 
Ref: BOBE20171120001 
 

O companie din Suedia, specializata in comertul en-gros cu 
diverse produse alimentare, unele cu drepturi exclusive 
pentru pietele desemnate, cauta distribuitori si importatori 
pentru produse alimentare la nivel global. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 
de distributie. Ref: BOSE20180320001 

O companie din Italia, specializata in marketing digital, 
ofera strategii dinamice pentru dezvoltarea afacerilor, 
publicitate online, management social media, analize de 
date mari si inovare digitala pentru clientii interesati de 
cresterea cotei de piata. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de comerciale, de prestari servicii 
sau de subcontractare. Ref: BOIT20180313002 

O companie din Franta este specializata in productia de 
suplimente alimentare naturale (Omega 3, DHA, vitamine si 
minerale) pentru sanatate, frumusete si bunastare. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii de distributie. Ref: BOFR20180227002 

Cereri de afaceri  

Un agent comercial din regiunea Frankfurt a Germaniei, cu 
o experienta de peste 25 de ani in domeniu, este 
specializat in sectorul cablurilor. Agentul ofera consultanta 
si sprijin in negocierile cu consumatorii industriali si 
angrosistii germani. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de agentie comerciala. Ref: BRDE20180308001 

Un designer de interior din Suedia doreste sa incheie un 
acord de fabricatie cu un producator de elemente de fixare 
personalizate, care ofera suruburi in metal, utilizate pentru 
a tine parti ale desenului impreuna, cat si ca elemente 
decorative. Produsul final va face parte dintr-o colectie care 
va fi prezentata la Targul de Design Londra in septembrie, 
iar designerul are deja un nume stabilit si o retea de 
revanzatori si buticuri. Ref: BRSE20180426001 

Un start-up din Olanda, specializat in proiectarea 
produselor de consum, a dezvoltat manusi care se 
incalzesc, proiectate cu proprietati de termoreglare. 
Manusile pot fi fabricate din diferite tipuri de tesaturi, cum ar 
fi tesaturi durabile, fleece reciclate, elastomer de nailon si 
fleece din fire. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de producere la comanda.  
Ref: BRNL20180321001 
 

Un producator si distribuitor din Belgia este specializat in 
consumabile medicale de dormit. Se cauta produse noi, 
inovatoare, pentru a imbunatati calitatea somnului, pentru a 
le distribui clientilor din sectorul medical si de sanatate. 
Ref: BRBE20180308001 

O companie din Turcia, care produce si distribuie produse 
de curatat, cauta parteneri care pot exporta produse de 
curatare nanotehnologica, prin incheierea de contracte de 
prestari servicii de distributie. Ref: BRTR20180417003 

O companie din Marea Britanie, specializata in proiectarea 
ambalajelor din industria alimentar, cauta parteneri, care ar 
putea produce cutii mari de cafea, prin incheierea de 
contracte de outsourcing. Ref: BRUK20180330001 

O companie din Marea Britanie cauta produse inovatoare 
si ecologice din materiale si produse de finisare interioara si 
exterioara, produse si servicii pentru sectoarele de 
constructii, pentru a le distribui pe piata britanica. Compania 
poate actiona in calitate de distribuitor sau reprezentant 
comercial (agent) in Marea Britanie prin incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie sau de agentie 
comerciala. Ref: BRUK20180323001 

O companie din Suedia, specializata in biotehnologie, 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
producere la comanda. Partenerii trebuie sa produca 
focurile de lichid pe baza de alimente, precum sa si 
completeze ambalajul produsului. Co-ambalatorul trebuie 
sa poata gestiona loturi mai mici (mai putin de 1000 litri), sa 
ofere umplere aseptica, pasteurizare si/sau procesare UHT 
(ultra-temperatură ridicata) si sa fie certificat BRC (British 
Retail Consortium). Ref: BRSE20180316001 

Un importator din Franta cauta produse de decorare pentru 
evenimente si petreceri, din sticla, tesatura, hartie, lemn 
sau polistiren. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de producere la comanda.   
Ref: BRFR20180316001 
 

O firma de design de dimensiuni mici din Finlanda ofera 
decoratiuni interioare si cadouri specializate. Se cauta 
parteneri de tipul producatorilor din Uniunea Europena de 
produse hometextile care au acces la imprimarea digitala a 
tesaturilor naturale (de preferinta tesaturi ecologice),  
pentru incheierea de contracte de producere la comanda.  
Ref: BRFI20180417001 

Oferte de tehnologii 

O companie din Finlanda a dezvoltat un serviciu mobil de 
informare pentru pacienti, util in colectarea, analiza si 
schimbul de informatii intre profesionistii din domeniul 
sanatatii si pacientii cu diabet sau alte boli cronice. Se 



cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
licenta. Ref: TOFI20180419001 

O companie de dimensiuni medii din Italia este 
specializata in realizarea de produse polimerice tehnice. 
Compania este un producator international de 
componente de cauciuc si plastic si ofera o gama larga 
de industrii din sectoare diferite: industria auto, gaz si 
petrol, gestionarea apei, sectoarele medicale si alte 
sectoare industriale. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TOIT20180212001 

Un birou de transfer tehnologic (TTO) din Franta 
actioneaza in numele unui laborator public din regiunea 
Paris, care a dezvoltat un dispozitiv flexibil capabil sa 
transforme energia mecanica in energie electrica cu o 
activare tactila. Aceasta tehnologie ar putea fi utila 
pentru alimentarea sau imbunatatirea duratei de viata a 
bateriilor pentru dispozitivele medicale, transport sau 
sistemele electronice. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cooperare tehnica sau de 
licenta. Ref: TOFR20180323001 

Un start-up din Italia ofera o platforma de e-learning 
compusa, ce cuprinde instrumentul de scriere multi-
lingvistica WYSWYG Html5, playerul mobil, LMS si e-
shop. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de cooperare tehnica sau de licenta.  
Ref: TOIT20170714001 
 

Un birou de transfer tehnologic (TTO) din Franta ofera 
un nou compus pentru tratamentul intolerantei la glucoza 
si mai precis pentru tratamentul diabetului datorita 
administrarii unei molecule cunoscute la o doza mai 
mica. Aceasta tehnologie noua vizează piata 
farmaceutica care se ocupa de tulburari metabolice. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de licenta 
sau de cooperare tehnica. Ref: TOFR20180410001 

Un birou de transfer tehnologic (TTO) din Franta ofera 
un tratament nou impotriva alergiilor alimentare datorita 
administrarii unui medicament comercializat la o doza 
mai mica. Aceasta noua tehnologie este utila pentru 
terapia alimentara si pentru piata de prevenire a 
alergiilor alimentare. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de licenta sau de cooperare 
tehnica. Ref: TOFR20180315002 

O companie din Italia, specializata in lucrari de 
excavare, a brevetat o metoda de stabilizare si 
reutilizare pe teren a solului provenit din excavarea 
santierelor de constructii. Astfel, a dezvoltat o masina 
speciala compusa dintr-un excavator echipat cu o 
galeata de sortare, care aduna materialul excavat si il 
amesteca cu liantul continut intr-un rezervor, cu scopul 
de a obtine un amestec omogen care sa fie gata de 
utilizare. Se cauta parteneri pentru incheierea de licenta.  
Ref: TOIT20180329001 

Un producator din Belgia, specializat in fibre minerale, 
este unul dintre liderii de ranforsare a fibrelor de inalta 
performanta pentru materiale compozite si ofera o gama 
larga de avantaje pentru produsele compozite ranforsate 

ca produse de inalta calitate (aerospatiala, sport, 
constructii navale, aplicatii balistice). Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de licenta sau de 
cooperare tehnica. Ref: TOBE20180302001 

Un IMM din Estonia a dezvoltat o tehnologie de filtrare 
pentru a procesa turba naturala bogata intr-o forma 
adecvata pentru produse cosmetice sau naturale. 
Tehnologia permite extragerea ingredientelor active cu 
concentratii neegalate de minerale si compusi bioactivi in 
materia prima. Se cauta parteneri din industrie pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica 
sau de licenta. Ref: TOEE20180121001 

Un IMM din Italia a dezvoltat un "sistem de sustinere a 
deciziilor" (DSS) pentru irigare pentru a gestiona 
cantitatile de apa necesare pentru protejarea culturilor. 
Tehnologia inovatoare este o platforma predictiva pentru 
gestionarea irigarii prin udare in mediul agricol. Se 
bazeaza pe prognoza meteorologica geologica si 
geologica a solului, pentru a optimiza, intr-o logică 
adaptivă, cantitatile de apa necesara. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de licenta, de cercetare si 
comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TOIT20180323001 

Cereri de tehnologii 

Un start-up din Italia a deschis un nou concept de 
magazin imens in Milano, pentru a vinde obiecte de 
mobilier pentru case si obiecte de design. Se cauta 
parteneri ce pot oferi tehnologii digitale inovatoare pentru 
sectorul de retail, prin incheierea de contracte de prestari 
servicii de distributie. Ref: TRIT20180315001 

Un IMM din Marea Britanie, specializat in domeniul 
farmaceutic, cauta molecule mici si noi, ce pot ajuta 
impotriva proceselor moleculare care duc la fibroza. IMM
-ul va dezvolta in continuare acesti compusi noi pentru a-
si imbunatati eficacitatea si profilurile de siguranta, in 
scopul de a acorda licente companiilor farmaceutice mai 
mari pentru a le introduce pe piata. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de licenta sau de 
cooperare tehnica. Ref: TRUK20180404002 

O companie din Germania, specializata in domeniul 
asistentei medicale, doreste imbunatatirea vietii clinice 
zilnice prin optimizarea produselor si proceselor pentru 
pacienti si personalul din casele de pensii. Ei au 
dezvoltat un dispozitiv de baut pentru pacientii cu 
disfagie sau tulburari de inghitire. Produsul are un 
mecanism patentat cu o membrana din silicon pentru a 
compensa nivelul lichidului in timpul bautului. Se cauta 
parteneri de productie ai acestei membrane de silicon 
pentru incheierea de contracte de productie la comanda.  
Ref: TRDE20180406001 

O companie din Olanda, specializata in telecomunicatii, 
cu retele Long Range Lo (LoRa) si Long Term Evolution 
(4G), din categoria M1 (LTE-M), este interesata sa 
sustina aplicatii ce utilizeaza tehnologiile LoRa și LTE-M. 
Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TRNL20180308001 



O companie de top din Olanda, specializata in domeniul 
produselor si serviciilor financiare doreste sa contribuie 
in mod proactiv la cresterea numarului de clienti 
"antreprenori". Se cauta IMM-uri inovatoare care dispun 
de solutii pentru a  asigura intreprinzatorii in  privinta 
amenintarilor cibernetice si se pot concentra asupra 
activitătii lor principale, prin incheierea de contracte de 
licenta sau de cooperare tehnica.  
Ref: TRNL20180403001 

O companie din Olanda, specializata in corespondenta 
de afaceri, este interesata de noi servicii suplimentare 
sau de produse care pot fi adaugate si efectuate pe 
parcursul rutei de livrare. Reteaua de livrare la nivel 
national poate avea o valoare adaugata mare pentru 
startup-urile de tehnologie si partenerii de logistica. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii sau comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TRNL20180412001 

Un IMM din Italia a dezvoltat competente de inginerie de 
ultima generatie in ceea ce priveste proiectarea 
motorului diesel, cu dezvoltarea specifica a unor 
motoare hibride diesel/electrice pentru aplicatii off-road. 
Se cauta parteneri din domeniul electronicii pentru 

incheierea de contracte de cooperare tehnica sau de 
productie la comanda. Ref: TRIT20180221001 

O intreprindere multinationala de transport maritim cu o 
baza inregistrata in Scotia (Marea Britanie) incearca sa 
inlocuiasca cablurile de transmisie de date la bordul 
navelor ca alternative de trasmisie fara fir. Se cauta un 
furnizor de sistem sa ruleze un proiect pilot, prin 
incheierea de contracte de cooperare tehnica. 
Ref: TRUK20180417001 

O companie din Olanda, implicata in transportul de 
pasageri, cauta solutii inovatoare pentru a imbunatati 
utilizarea capacitatii in materialul rulant si la platforme 
pentru a facilita cresterea mobilitatii fara a pierde 
confortul. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cercetare. Ref: TRNL20180412002 

O companie din Marea Britanie, cu sediul in Londra, 
este specializata in solutii de automatizare si inteligenta 
artificiala (AI) care sprijina solutii pentru industria 
constructiilor. Compania se afla momentan la etapa 
minima de produs viabil (MVP) si cauta parteneri 
tehnologici pentru a dezvolta in continuare algoritmi de 
invatare a masinii produsului, prin incheierea de 
contracte de prestari servicii. Ref: TRUK20180215001 



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 


