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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 Bulgaria este specializata in productia de solutii eficiente 
energetic: ventilatie si aer conditionat. Sistemul inovativ oferit recupereaza pana la 
100% din caldura/racirea/ umiditatea aerului extras din diferite cladiri. Inovatia este 
o tehnologie de recuperare a caldurii termodinamice in doua trepte, mentinand 
pana la 100% aer curat interior. Se cauta parteneri (cinematografe, teatre, 
restaurante, bănci, hoteluri etc.) pentru incheierea de contracte de productie la 
comanda. Ref: BOBG20180325001 

O companie din Spania produce si comercializeaza produse lactate, cum ar fi 
branza de capra pura, iaurt, lapte praf, imbogatite cu omega 3 si antioxidanti. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 
Ref: BOES20180327001 

O companie din Marea Britanie a dezvoltat o aplicatie noua, care ofera 
posibilitatea clientilor de a intra virtual pe lista de asteptare a unui restaurant. 
Aplicatia a fost testata timp de o luna de un restaurant din Londra, iar veniturile din 
weekend au crescut cu 15%. Se cauta parteneri (restaurante) pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii.  Ref: BOUK20180522003 

O companie din Rusia, specializata in fabricarea si productia de fier laminat si otel 
si furnizarea de prelucrari metalice, cauta partenerii europeni pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie.  Ref: BORU20180221001 

Un producator din Germania de articole si specialitati din ciocolata cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. Ref: 
BODE20180411003 
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O companie din Polonia este specializata in producerea de 
haine de lux, modele originale, pentru femei si copii. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii de distributie.  Ref: BOPL20180425001 

O companie din Lituania este specializata in productia de 
mobilier in serie mica, non-stardard. Mobilierul poate fi 
realizat din toate materialele existente: lemn masiv, placaj, 
furnir, PAL laminat, panouri vopsite etc. Compania 
produce, de asemenea, si produse de mobilier pentru hol, 
bucatarie, dormitor, camera de zi, hotel, birou etc. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de producere la 
comanda.  Ref: BOLT20180409001 

O companie din nordul Spaniei, este specializata in 
stantarea unei game complete de stifturi si suruburi pentru 
izolatoarele electrice din sticla suspendata. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de productie la 
comanda. Ref: BOES20180320001 

O companie din Marea Britanie este specializata in 
proiectarea si fabricarea unor sisteme specializate de 
control pentru securitatea accesului, flexibile si fara 
utilizarea unui software special. Se cauta  parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 
Ref: BOUK20180423001 

O companie din Spania este specializata in producerea de 
vinuri de inalta calitate si ecologice. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BOES20180420001 

Cereri de afaceri  

O companie de dimensiuni mari din Turcia este 
specializata in furnizarea de solutii inovatoare pentru 
spitale. Se cauta parteneri de tipul furnizorilor de 
dispozitive de coagulare si ablatie cu certificare CE, pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie 
sau de agentie comerciala. Ref: BRTR20180327001 

O companie de dimensiuni mici din Grecia este 
specializata in ramura IT de produse sau servicii Wi-fi. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii de distributie. Ref: BRGR20180525001 

O companie din Marea Britanie a dezvoltat o tehnologie 
brevetata de baterie solida care utilizeaza conductori de 
ioni ceramici in locul electrolitilor conventionali. Acesta 
tehnologie are beneficii distincte fata de bateriile litiu-ion, 
eficienta energetica, incarcarea mai rapida si durata mai 
lunga de viata. Se cauta parteneri de productie pentru 
incheierea de contracte de  licenta sau de producere la 
comanda. Ref: BRUK20180601002 

O companie din Suedia comercializeaza produse de 
designer, precum cazi cu hidromasaj, seminee si alte 
produse din materiale durabile pentru terase si gradini. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
producere la comanda. Ref: BRSE20180423001 

O companie din Olanda este specializata in masurarea, 
recunoasterea si crearea calitatii aerului din interior. 
Compania ofera produse si servicii pentru curatarea 
aerului. Purificatoarele de aer brevetate elimina 
contaminarea aerului (de exemplu, virusi, pulberi fine, 
alergeni, gaze si mirosuri). Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de licenta sau de productie la 
comanda. Ref: BRNL20180306001 

O companie din Spania specializata in domeniul 
elementelor standardizate. Se cauta furnizori de produse 
precum elemente de prindere, cleme de prindere, chei, 
stifturi pentru dibluri, picioare de nivelare, elemente de 
control, pistoane, arcuri si dungi, burghie de foraj, suruburi, 
piulite, elemente de fixare din nailon, accesorii pentru 
profile din aluminiu, etc., pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii de distributie. Ref: BRES20180410001 

O companie din Spania, specializata in inginerie 
industriala, cauta parteneri ce ofera solutii inovatoare de 
eficienta energetica, pentru incheierea de contracte de 
agentie comerciala. Ref: BRES20180409001 

Un IMM din Marea Britanie este specializat in sectorul 
constructiilor. Se cauta parteneri care pot oferi oferi 
asistenta pentru comercializarea procesului de 
transformare a izolatiei de aerogel in fibre scurte, pentru 
incheirea de contracte de producere la comanda sau de 
outsourcing. Ref: BRUK20180411001 

Un IMM din Portugalia, cu o experienta de peste 7 ani in 
domeniul analizei tehnice si a implementarii proiectelor de 
eficiență energetica si a solutiilor de economisire a apei, 
cauta noi produse inovatoare pentru a-si diversifica 
portofoliul de produse. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BRPT20180423001 

Un startup din Germania care ofera diferite instrumente de 
promovare a sanatatii, cauta producatori de valize retro, din 
carton, pentru incheierea de contracte de productie la 
comanda. Valiza va fi vanduta pe o platfoma online, 
impreuna cu un ghid si unelte pentru o viata sanatoasa. 
Ref: BRDE20180507001 1 

Oferte de tehnologii 

O companie din Finlanda a dezvoltat un serviciu mobil de 
informare pentru colectarea, analiza si schimbul de 
informații 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 din Italia a dezvoltat o platforma software 
noua si o aplicatie care vizeaza persoanele cu dizabilitati, 
pentru a le usura actiunile, serviciile si interactiunile zilnice 
cu activitati comune. Se cauta parteneri pentru  incheierea 
de contracte financiare sau comerciale cu asistenta 
tehnica. Ref: TOIT20180215001 



Un institut de cercetare din Singapore a dezvoltat o 
tehnologie care permite masurarea contorului de 
energie electrica la concentrator prin asigurarea unui 
protocol de integritate a datelor. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de licenta sau de 
cercetare.  Ref: TOSG20180502001 

Un IMM din Coreea, specializat in dezvoltarea de 
materiale si facilitati ecologice, a dezvoltat un generator 
de apa sterilizat electrolitic si ecologic. Acesta 
genereaza HOCl (acid hipocloros), care are o putere de 
sterilizare de 80 de ori mai puternica si este mai putin 
murdar in comparatie cu hipocloritul. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de licenta sau de 
asociere in participatiune.  Ref: TOKR20180131001 

Un IMM din Franta, specialist in dispozitive electronice 
si dezvoltare de software, a dezvoltat o solutie non-
intruziva in timp real pentru urmarirea temperaturii nu 
numai a cutiilor de medicamente, ci si a tuturor 
produselor sensibile. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cercetare.  
Ref: TOFR20180424001 

O universitate din Spania, specializata in fiziologia 
plantelor si in special in viticultura, ofera o procedura 
integrala pentru monitorizarea si gestionarea culturilor 
viticole. Principala inovatie este aplicarea de noi 
tehnologii in cultivarea vitei de vie pentru a monitoriza 
variatiile de productivitate. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cercetare sau de prestari 
servicii. Ref: TOES20180222002 

O companie din Coreea, specializata in dezvoltarea de 
materiale si facilitati ecologice, a dezvoltat o tehnologie 
de reciclare chimica a deseurilor de tip PET, ecologica 
si usor de operat. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de cooperare tehnica, de licenta sau de 
joint-venture. Ref: TOKR20180131003 

O companie din Germania, cu o experienta de peste 
30 de ani in procesele de productie prin injectie pentru 
piese din cauciuc si plastic, ofera cunostinte 
aprofundate si expertiza pentru a optimiza procesele de 
productie prin injectie pentru piese din cauciuc si 
plastic. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cooperare tehnica. Ref: 
TODE20180320001 

Un IMM din Turcia este specializat in recunoasterea 
modelului, segmentarea imaginilor si vizionarea 
robotului si are o experienta in detectarea materialului 
de degradare a obiectelor straine (FOD). Se cauta 
partneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 
asistenta tehnica. Ref: TOTR20180517001 

O companie din Marea Britanie a dezvoltat o solutie 
inovatoare si eficienta de ancorare pentru sectorul 
marin. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de licenta sau comerciale cu asistenta 
tehnica.  Ref: TOUK20180223001  

Cereri de tehnologii 

Un IMM din Franta este specializat in produse 
ecologice, cum ar fi sarurile de dezaerare, substantele 
de combatere a buruienilor, substantele de inlaturare a 
prafului sau substantele ignifuge. Productia acestor 
compozitii foloseste acizi organici, produsi acum in 
industria chimica din surse neregenerabile. Se cauta 
parteneri care pot oferi procese pentru a produce astfel 
de acizi dintr-o sursa regenerabila (ex. biomasa), prin 
incheierea de contracte de producere la comanda, de 
acord tehnic, de cercetare sau licenta.  
Ref: TRFR20180315001 

O companie din Marea Britanie a dezvoltat o platforma 
de procesare a imaginilor care ajuta agentiile de 
aplicare a legii cu investigatii de identificare a victimelor 
in cazurile online de exploatare a copiilor. Se cauta 
parteneri care au tehnologii avansate de procesare a 
imaginilor sau tehnologie de investigare pe internet, 
pentru incheierea de contracte de cercetare.  Ref: 
TRUK20180122001 

Un IMM din Spania, cu o vasta experienta in domeniul 
audiovizualului, cauta un partener tehnic pentru a 
colabora la dezvoltarea unui nou produs pentru 
producerea de evenimente audiovizuale folosind 
camere robotizate. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de cooperare tehnica.   
Ref: TRES20180417001 

O companie de dimensiuni mari din Franta este 
specializata in echipamente sportive in aer liber. Se 
cauta parteneri ce pot oferi materiale durabile flexibile 
rezistente la apa, care pot fi folosite in domeiul 
echipamentelor sportive, pentru a reduce impactul 
produs asupra mediului, prin incheierea de contracte de 
licenta sau de cooperare tehnica.  
Ref: TRFR20180420001 

Un start-up din Germania a creat o piata digitala care 
combina furnizori si cumparatori de diferite ramuri si 
dimensiuni intr-o singura platform pentru materii prime. 
Platforma este complet independenta de producatorii si 
comercianții de produse chimice. Pentru a introduce noi 
servicii si caracteristici si pentru a dezvolta in 
continuare platforma, se cauta parteneri cu know-how, 
experienta si contacte in industria chimica, prin 
incheirea de contracte de cooperare tehnica. Ref: 
TRDE20180530001 

Un IMM din Franta este specializata in proiectarea si 
producerea de terenuri de joaca in aer liber pentru 
copii, fabricate din covorase moi. Se cauta parteneri ce 
pot oferi componente legale ecologice ca un substitut 
pentru agentii de legare petrochimica folositi in prezent, 
prin incheierea de contracte comerciale cu asistenta 
tehnica. Ref: TRFR20180515001 

Un IMM din Marea Britanie, specializat in producerea 
de unei game largi de creme pentru piele cauta sa 



colaboreze cu noi parteneri pentru a-si imbunatati 
caracteristicile tehnice si pentru a identifica noi formule 
de creme ce pot reduce arsurile bruste care rezulta din 
expunerea directa sau indirecta la gaze explozive, 
radiatii luminoase sau termice. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica, 
de licenta sau de cooperare tehnica.  
Ref: TRUK20180416002 

O companie cu sediul in Belgia, este specializata in 
dezvoltarea de supape de radiator programabile 
inteligente. Se cauta parteneri tehnici, cu experienta in 
fabricarea placilor electronice tiparite (PCB) ca 
producator de echipament original (OEM), pentru 
incheierea de contracte de productie la comanda sau de 
cooperare tehnica.  Ref: TRBE20180508001 

Un IMM din Lituania si-a extins portofoliul de produse 
prin productia de plante uscate si extracte de fructe 
utilizand metoda dioxidului de carbon supercritic. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
comerciale cu asistenta tehnica, de joint-venture sau de 
prestari servicii. Ref: TRLT20180313001 

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

 



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 


