
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 

Un importator din Polonia este specializat in suplimente alimentare si produse 
alimentare pro-sanatate livrate din intreaga lume. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale si/sau de prestari servicii de distributie.  
Ref: BOPL20180626001 

O compania din Serbia,specializata in domeniul industriei de imprimare si de cusut, 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de productie la comanda sau de 
asociere in participatiune.  Ref: BORS20180514001 

O companie din Italia, cu sediul in inima Siciliei, produce rochii de mireasa si tinute 
de ceremonie (nunti, botezuri, petreceri de nastere) si cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii la comanda. Ref: BOIT20180521001 

O companie din Marea Britanie este specializata in crearea de programe de 
invatare si dezvoltare care urmaresc sa ajute la gestionarea schimbarilor si la 
imbunatatirea performantelor angajatilor. Se cauta parteneri de tip organizatii de 
formare care doresc sa extindă portofolii cu calificări de conducere și conducere 
acreditate printr-un acord de servicii, pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii. Ref: BOUK20180502001 

O companie din Ucraina, specializata in imbracaminte, cauta parteneri 
internationali, sub forma importatorilor sau agentilor de vanzari pentru incheierea 
de contracte de productie la comanda sau de prestari servicii de distributie.   
Ref: BOUA20180529001 

Un IMM din Israel este specializat in modernizarea incuietorilor inteligente pentru 
toate tipurile de usi. Se cauta parteneri (integratori de sistem, distribuitori de 
produse de tensiune joasa) pentru incheierea de contracte de subcontractare, de 
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asociere in participatiune sau de prestari servicii de 
distributie. Ref: BOIL20180519001 

O companie din Vietnam este specializata in produse de 
artizanat pentru casa, gradina si birouri din bambus, 
rattan, iarba-mare si zambile. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.   
Ref: BOVN20180612001 

Un IMM din Slovacia este activ in productia de etichete 
din aluminiu, placi de tip CE si panouri frontale si poate 
produce sub eticheta alba. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de productie la comanda.   
Ref: BOSK20171201001 

O companie din Marea Britanie a dezvoltat o aplicatie 
educationala digitala pentru dislexie care detecteaza 
natura dificultatilor de alfabetizare pe care un copil o are 
la o varsta frageda si propune interventiile cele mai 
potrivite. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de asociare in participatiune sau de licenta.  
Ref: BOUK20180529001 

O companie din Marea Britanie este specializata in 
industria jucariilor si a magazinelor online de jucarii si 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii de distributie. Ref: BOUK20180716001 

Cereri de afaceri  

O companie din Olanda, specializata in designul de 
articole vestimentare pentru femei, cum ar fi rochii, fuste, 
bluze si pantaloni, cauta partneri pentru incheierea de 
contracte de productie la comanda. 
Ref: BRNL20180530001 

O companie din Bulgaria, specializata in instalarea si 
sustinerea de aparate si dispozitive fara fir (wireless), 
cauta noi furnizori de dispozitive cu valuri Z si placi de 
control. Principalul obiectiv al companiei sunt scalele si 
oglinzile inteligente, precum si dispozitivele inteligente de 
securitate. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie. 
Ref: BRBG20180709001 

Un studio privat din Olanda este specializat in fabricarea 
etichetelor prietenoase cu mediul inconjurator pentru 
imbracaminte sustenabila. Se cauta producatori de haine 
din Portugalia, Polonia, Bulgaria, Romania si Turcia 
pentru incheierea de contracte de producere la comanda.   
Ref: BRNL20180601001 

O companie din Brazilia este specializata in 
comercializarea cu amanuntul a solutiilor de combatere a 
daunatorilor urbani. Se cauta producatori europeni de 
lampi UV-A pentru captarea insectelor, cu puterea de 
2x15 wati, pentru incheierea de contracte de producere la 
comanda. Ref: BRBR20180529001 

O companie din Germania este specializata in producerea 
de imbracaminte de protectie termica. Se cauta parteneri 
specializati in confectionarea manusilor si a obiectelor din 
piele pentru incheierea de contracte de productie la 
comanda. Ref: BRDE20180712001 

O companie din China, specializata in comertul electronic 
– o platforma de e-commerce care selecteaza cele mai 
bune produse din intreaga lume, cauta furnizori de esarfe 
100% casmir, pentru incheierea de contracte de productie 
la comanda. Ref: BRCN20180709001 

Un IMM din Marea Britanie este specializat in fabricarea 
produselor de incaltaminte de nisa dedicate persoanelor 
care au probleme medicale – picioare plate sau fasciita 
plantara. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de producere la comanda.  
Ref: BRUK20180620002 

Un producator din Slovenia de granola sanatoasa, de 
inalta calitate si realizată manual, cauta furnizori de 
ingrediente pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii de distributie.  Ref: BRSI20180711001 

O scoala de afaceri din Italia este specializata in 
planificarea si furnizarea programelor de invatare si de 
formare. Se cauta parteneri in strainatate (universitati, 
scoli de afaceri si institutii) cu care sa proiecteze, sa 
promoveze si sa ofere programe internationale de 
invatare/formare tinerilor studenti si/sau managerilor, prin 
incheierea de contracte de asociere in participatiune.   
Ref:BRIT20180510001 

O companie din Italia are o experienta de patruzeci de ani 
in vanzarea en gros de produse ambalate congelate. Se 
cauta furnizori straini de alimente inghetate, cum ar fi 
produse din peste, legume, cartofi, ciuperci si carne, 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BRIT20180606002 

Oferte de tehnologii 

Un IMM din Olanda este specializat in sisteme multi-canal 
de detectare a unui singur foton cu o eficienta ridicata de 
detectare si o rezolutie de timp de neegalat. Se cauta 
parteneri care sa integreze tehnologia in echipamentele 
lor de lucru pentru cercetare si dezvoltare, prin incheierea 
de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TONL20180531001 

Un start-up din Spania este specializat in productia video 
live si ofera o tehnologie patentata, cu un continut in timp 
real si un cost redus. Se cauta parteneri din domeniul 
marketingului digital pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii si de licenta.  Ref: TOES20180702001 

Un grup de cercetare de la o universitate din Polonia a 
dezvoltat o metoda noua de implementare a algoritmilor 
avansati intr-o foaie de calcul. Avantajul principal si 
inovator al acestei metode este simplificarea comunicarii 
si crearea posibilitatii de a face schimb de informatii intre 
parti. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
tehnice.  Ref: TOPL20180627002 

Un centru de inovare din Italia a dezvoltat antene NFC 
flexibile pe baza de grafen. Acestea pot fi folosite pentru a 
realiza etichete purtabile NFC, chei electronice, obiecte 
inteligente si alte aplicatii NFC. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de licenta.  
Ref: TOIT20180627002 



O companie din Spania este specializata in solutii de 
eficienta energetica - solutii software specifice, 
dezvoltari tehnologice curate si nise de piata. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare 
tehnica.  Ref: TOES20180706001 

O echipa de ingineri din Grecia a dezvoltat o geanta 
impermeabila pentru a proteja obiectele de valoare 
personale (chei, bani, telefon mobil) de furt in timpul 
inotului, care poate fi, de asemenea, transformata intr-
o vesta de salvare. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de licenta sau de productie la 
comanda.  Ref: TOGR20180719001 

Un IMM din Portugalia este specializat in robotica si 
are o experienta consolidata in proiectarea si 
dezvoltarea de dispozitive medicale si portabile si 
produse biomedicale. Se caut parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale sau de prestari 
servicii.  Ref: TOPT20180713001 

Un start-up din Spania ofera un fermoar patentat, cu 
sistem de cuplare automata, care permite schimbarea 
fermoarelor de la imbracaminte, genti si incaltaminte in 
cateva secunde fara a lucra cu cusaturi. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de licenta.   
Ref: TOES20180517001 

Un centru de transfer tehnologic (TTO) din Franta ofera 
un nou tratament impotriva alergiilor si a tulburarilor 
autoimune. Aceasta tehnologie noua se bazeaza pe 
VLP-uri (pseudo-virus cum ar fi particulele). Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de licenta sau 
de cercetare. Ref: TOFR20180720003 

10.  O companie din Bulgaria ofera o inventie utila in 
parcarile in lant, care foloseste componente simple si 
usor de fabricat, asamblate si reparate. Costul parcarii 
este redus cu mai mult de 30%, iar instalarea si 
repararea sunt mai usoare si mai ieftine. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de productie 
la comanda. Ref: TOBG20170612002    

Cereri de tehnologii 

Un IMM din Germania a dezvoltat o tehnologie pentru 
fabricarea cocilor cu latime variabila utilizate in 
industria iahturilor. Tehnologia a fost testata cu succes 
intr-un prototip de catamaran cu o gama larga de 
variatii de-a lungul mai multor ani si a fost dezvoltata 
pentru a fi pregatita de lansare pe piata. SE cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de productie 
la comanda. Ref: TRDE20180619001 

Un producator din Olanda este specializat in 
dispozitive medicale. Se cauta parteneri ce pot oferi un 
senzor cu diametru mic pentru masurarea presiunii 
lichidului, prin incheierea de contracte de licenta sau 
de cooperare tehnica.  Ref: TRNL20180625001 

O companie din Israel, specializata in industria 
chimica, cauta tehnologii si/sau produse biocide cu 
urmatoarele caracteristici: materiale pentru prevenirea 
formarii si dezvoltarii de biofilme pe suprafete in 
contact cu apa si biocide bromurate sau materiale care 
sporesc activitatea biocida cu functionalitate 

suplimentara. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de licenta, de asociere in participatiune sau 
de cercetare. Ref: TRIL20180719001 

Un producator de componente pentru automobile de  
tier-1 din Coreea are un centru de cercetare si 
dezvoltare echipat cu masini de testare si computere 
de ultima generatie. Pentru a se pregati pentru o piata 
a automobilelor in schimbare, compania are drept scop 
dezvoltarea componentelor usoare si puternice pentru 
automobilele electrice. Se cauta parteneri specializati 
in materiale compozite, turnarea componentelor sau 
fabricarea de componente pentru a dezvolta tehnologia 
de comprimare prin incheierea de contracte de 
cercetare sau de cooperare tehnica. Ref: 
TRKR20180710001 

O companie multinationala din Germania este 
specializata in industria laserelor. Se cauta parteneri 
care pot dezvolta si/sau produce diode laser aplicate in 
spectroscopia laser, pentru incheierea de contracte de 
producere la comanda sau comerciale cu asistenta 
tehnica.  Ref: TRDE20180709001 

O companie din Anglia este specializata in industria 
apei. Se cauta parteneri ce pot oferi o solutie de 
comunicatie cu un timp de intarire, ideal de mai putin 
de 1 ora si nu mai mult de 2 ore intre aplicatie si apa 
care curge prin conducta pana la robinetele clientilor, 
pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 
tehnica. Ref: TRUK20180629001 

O companie din Spania este lider in domeniul fabricarii 
de solutii pentru spalatorii. Se cauta parteneri de genul 
start-urilor specializate in tehnologii din Industria 4.0 
pentru incheierea de contracte de licenta sau de 
cooperare tehnica. Ref: TRES20180719001 

O companie din Franta este specializata in domeniul 
farmaceutic. Se cauta parteneri specializati in boli 
precum Lupus, sindromul primar Sjögren, scleroza 
sistemică si/sau alte boli inflamatorii autoimune sau 
cronice, pentru incheierea de contracte de licenta sau 
de asociere in participatiune. Ref: TRFR20180615001 

Un spin-off din Elvetia a dezvoltat un vehicul electric 
special conceput pentru un sistem de partajare a 
mobilitaii: cu trei roti, cu un acoperis, din material 
durabil. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de producere la comanda.  
Ref: TRCH20180611001 

Un producator de bauturi racoritoare din Marea Britanie 
cauta noi modalitati de diferentiere a apei spumante 
prin utilizarea de noi tehnologii, care ar putea proveni 
din urmatoarele elemente: aroma, apa, bule sau 
ambalaj. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de licenta, de cooperare tehnica sau 
contracte comerciale cu asistenta tehnica. Ref: 
TRUK20180723001  



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 


