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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 Spania ofera o gama larga de echipamente de diatermie atat 
pentru clinici de fizioterapie cat si pentru centre de estetica. Pe de o parte, aceste 
tratamente vizeaza reducerea imediata a inflamatiei si a durerii. Pe de alta parte, 
ele genereaza schimbari importante in organism prin hranirea si producerea unei 
revitalizari celulare, imbunatatind tonicitatea si elasticitatea etc. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.   
Ref: BOES20180604001 

O companie din Franta, specializata in inginerie mecanica pentru calculul 
structurilor metalice si a dinamicii rotorilor, poatea gestiona toate fazele unui 
proiect in diverse domenii (petrol si gaz, energie geotermala, industria alimentara, 
industria auto, aeronautica, constructii metalice, rotor dinamica). Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii. Ref: BOFR20180720002 

O fabrica din Italia, cu mai mult de 30 de ani de experienta in productia de vopsele 
pe baza de apa, fixative, stucuri, efecte decorative si alte produse pentru industria 
constructiilor, cauta distribuitori sau agenti comerciali pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie sau de agentie comericala.  
Ref: BOIT20180620001 

O compania din Marea Britanie este specializata in furnizarea de produse de 
decorare si de constructie, inclusiv o gama larga de adezivi si materiale de 
etansare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie.  Ref: BOUK20180822001 

Un producator din Germania, care lucreaza la dezvoltarea unor solutii de produse 
extrem de sofisticate in domeniul echipamentului de terapie ambulatorie si 
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biofeedback, cauta distribuitorii internationali pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. Ref: 
BODE20180719001 

O companie de bijuterii din Marea Britanie, ofera bijuterii de 
lux, unice, cu influente occidentale si orientale, la preturi 
accesibile. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de prestari servicii de distributie.  Ref: BOUK20180614001 

O companie din Belgia, importatoare exclusiva pentru 
regiunea Benelux, a unui dispozitiv inovativ de purificare a 
aerului sud-coreean, doreste sa isi extinda afacerile prin 
parteneriate cu un distribuitori prin incheierea de contracte de 
franciza. Ref: BOBE20180705001 

O companie din Marea Britanie ofera un sistem eficient de 
evacuare autonom, care elimina mirosurile si poluantii interiori 
in toate zonele, in special in locurile de munca care nu au o 
ventilatie, astfel incat sa se aplice unei game largi de industrii, 
de la ospitalitate la medical. Se cauta distribuitori pentru 
incheierea de contracte de prestrari servicii de distributie.  
Ref: BOUK20180809001 

O companie din Marea Britanie, specializata in furnizarea de 
informatii, a dezvoltat o aplicatie de comercializare a 
produselor farmaceutice configurabile, care permite 
companiilor farmaceutice sau companiilor de vanzari sa 
gestioneze, sa planifice si sa monitorizeze lansarea de noi 
medicamente utilizand vizualizarea datelor, diagramele 
interactive si tablourile de bord. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii.  
Ref: BOUK20180820005 

O companie din Coreea, specializata in echipamente de 
telecomunicatii, a dezvoltat un modem de cablu care 
furnizeaza servicii de internet prin reteaua de transport HFC 
(Fiber Coaxial Hybrid). Compania dezvolta software si este 
capabila sa personalizeze functiile impreuna cu 
echipamentele de telecomunicatii. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de agentie comerciala si de prestari 
servicii de distributie. Ref: BOKR20180731001 

 

Cereri de afaceri  

O companie din Germania este furnizor al unei game 
complete de sisteme si servicii hidraulice si pneumatice de 
inalta calitate, incluzand tehnologia furtunului, indoirea 
tuburilor si tevilor, constructia unitatii masinilor si asamblarea 
modulelor. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de producere la comanda sau de achizitii. Ref: 
BRDE20180808002 

O companie din Marea Britanie, care detine propriul depozit, 
cauta furnizori de alimente si bauturi de uz casnic pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 
Infiintata in 2014, compania are clienti precum restaurante, 
cafenele si magazine locale de vanzare cu amanuntul din 
Londra. Ref: BRUK20180629001 

O companie din Danemarca, specializata in tiparirea digitala, 
cauta tipografii sa imprime o varietate de produse de marfa si 
POS, de la cupe la umbrele si haine. Imprimarea pe materiale 
neobisnuite de marfa este de asemenea interesanta. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
subcontractare. Ref: BRDK20180815001 

O companie din Polonia activeaza in industria de mobilier 
pentru baie si mobilier timp de aproape 10 ani. Firma este 
specializata in productia de articole sanitare (chiuvete si 

blaturi de baie). Se cauta furnizori de materiale noi, care pot fi 
utilizate pentru fabricarea produselor, pentru incheierea de 
contracte de producere la comanda.  Ref: BRPL20180620002 

O companie din China, specializata in industria ambalajelor, 
cauta parteneri europeni calificati pentru a introduce 
tehnologii / produse avansate, anti-contrafacere, cu laser. Se 
cauta parteneri cu  experienta in holografia de securitate, ce 
detin echipamente cu tehnologii avansate de generare 
holografica. Ref: BRCN20180411001 

O companie din Belgia se concentreaza pe dezvoltarea, 
producerea si vanzarea de vopsele industriale si acoperiri 
pentru piata de consum si industrie. Produsele lor de 
specialitate constau in acoperiri de protectie metalica, vopsele 
de hidroizolare, vopsele de podea si acoperis, vopsele de 
protecție din lemn, vopsele pulverizate, sprayuri tehnice de 
ulei, anti-graffiti si detergenti de curatare. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de achizitie. Ref: 
BRBE20180823001 

O companie din Irlanda, care ofera solutii de infrastructura 
pentru diverse sectoare (telecomunicatii, energia electrica si 
energia regenerabila), cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de productie la comanda. Ref: BRIE20170728002 

O companie din Marea Britanie este furnizor al unui 
dispozitiv comprimat inteligent ce ajuta cu succes la ingrijirea 
si monitorizarea atat a persoanelor in varsta, cat si a celor 
care descopera dificultati in tehnologia moderna. Software-ul 
si dispozitivul premiat sunt in continua dezvoltare de catre 
companie pentru a oferi utilizatorului un produs mai bun 
pentru a face apel la o piata mai larga. Se cauta furnizori 
pentru incheierea de contracte de productie la comanda.  
Ref: BRUK20180824001 

O platforma de comert electronic din China selecteaza cele 
mai bune produse din intreaga lume pentru clientii sai. Pe 
baza planului de expansiune a categoriilor de produse, 
acestia cauta produse de sapun eficiente din punct de vedere 
al costurilor de pe piata europeana, pentru incheierea de 
contracte de productie la comanda. Ref: BRCN20180810001 

O companie din Polonia, care activeaza in industria 
publicitara din anul 2003, este specializata in vanzarea de 
produse promotionale prietenoase cu mediul si materiale de 
birou, cum ar fi pixuri pe baza de porumb si masini de jucarie 
alimentate cu energie solara. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BRPL20180625001 

 

Oferte de tehnologii 

O tehnologie dezvoltata de o echipa de oameni de stiinta din 
Polonia este specifica determinarii proprietatilor fizico-
chimice (morfologice) ale nanomaterialelor prin utilizarea unor 
faze gazoase cu un potential chimic definit. Inventia este 
oferita companiilor chimice care produc si/sau utilizeaza 
agenti catalitici si/sau nanomateriale cristaline, amorfe sau 
multimodale. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de vanzare sau de licenta. Ref: TOPL20180808001 

Un grup de cercetatori de la o universitate din Slovacia au 
dezvoltat o tehnologie premiata pentru monitorizarea 
automata a obiectelor in miscare. Sistemul este extrem de 
mobil si permite inregistrarea eficienta in intregime a cerului la 
180°. Aceasta tehnologie este aplicabila pentru monitorizarea 
din diverse domenii, inclusiv astronomie, meteorologie, 
geofizica sau supraveghere aeriana.  Se cauta parteneri 



pentru incheierea de contracte de licenta, comerciale, de 
productie la comanda sau de cooperare tehnica.  
Ref: TOSK20180731001 

O companie din Marea Birtanie, care a dezvoltat noi 
instrumente inovatoare pentru testarea rapida a cimentului si a 
betonului proaspat amestecat cu rezistenta la compresiune, 
cauta parteneri tehnici pentru incheierea de contracte de 
cooperare tehnica sau parteneri de cercetare.  
Ref: TOUK20180822001 

O companie din Bulgaria este specializata in cercetarea si 
productia de noi materiale si produse implementate in tehnologii 
moderne. Compania ofera o noua tehnologie pentru producerea 
compusilor de bor, carbon si azot cu proprietati unice. 
Principalele avantaje ale noii tehnologii sunt utilizarea de 4 tipuri 
imbunatatite de metalurgie pulberi. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cercetare si de producere la 
comanda. Ref: TOBG20171120001 

O companie din Franta, specializata in dezvoltarea de nuclee 
de proprietati intelectuale integrate si de comunicatii pentru piata 
spatiala, cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
cooperare tehnica, de acorduri comerciale cu asistenta tehnica, 
de prestari servicii si de licenta. Ref: TOFR20180605001 

O echipa de cercetatori din Polonia a dezvoltat o metoda de 
microincapsulare care poate fi implementata atat in industria 
farmaceutica, cat si in industria alimentara. Microcapsulele 
imobilizeaza substantele active, pot masca aroma si mirosul si le 
pot proteja de factorii externi. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica sau de 
licenta. Ref: TOPL20180820001 

O Universitate tehnica din Cehia a dezvoltat si proiectat un 
echipament pentru incalzirea centralei cu apa calda care circula 
printr-un sistem de distributie a unei cladiri. Caldura este 
generata intr-un cuptor prin arderea biomasei cu continut ridicat 
de umiditate. Continutul de umiditate poate fi de 40% sau mai 
mult fara scaderea considerabila a eficientei si fara o crestere 
semnificativa a emisiilor poluante. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de licenta. Ref: TOCZ20180820001 

Un start-up din Olanda a dezvoltat un motor de tip "vorbire-text" 
pentru a obtine in mod automat transcrieri plus o interfata pentru 
a le imbunatati pana la 100% intr-o fractiune din timpul necesar 
proceselor manuale. Compania poate instrui limbile motoarelor 
intr-un mod eficient si poate se poate adresa unor tari cu limbi 
care sunt ignorate de concurentii mari. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cooperare tehnica. 
Ref: TONL20180725001 

Un IMM TIC din Franta dezvolta o solutie inovatoare de 
remediere cognitiva bazata pe tehnologia realitatii virtuale. 
Aceasta solutie permite terapeutului sa se adapteze si sa 
monitorizeze in timp real sesiunile si persoanele cu accident 
vascular cerebral, traumatisme craniene sau boli 
neurodegenerative pentru a-si extinde exercitiile de reeducare 
intre sesiuni. Acest lucru optimizeaza sansele de a recupera 
functiile cognitive. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte comerciale cu asistenta tehnica, de cercetare sau 
financiare. Ref: TOFR20180612001 

O institutie de cercetare din Spania a dezvoltat o familie de 
compusi capabili sa capteze disulfura de carbon (CS2) intr-un 
mod reversibil si selectiv. Atasarea selectiva a CS2 sau a unor 
molecule similare ca sulfura de carbonil poate fi utilizata, de 
exemplu, in detectoare selective, deoarece implica o schimbare 
de culoare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
licenta. Ref: TOES20180411002 2    

 

Cereri de tehnologii 

O companie din China, specializata in echipamente ingineresti, 
cauta o tehnologie de pre-proiectare a compatibilitatii 
electromagnetice a masinilor de constructii mari,  pentru 
incheierea de contracte de cercetare sau de cooperare tehnica.  
Ref: TRCN20180814003 

O companie din Polonia dezvolta in prezent aplicatii pentru 
platforma Shopify, care ii va ajuta pe proprietari sa adune mai 
multe informatii despre comportamentul clientilor lor. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare.  
Ref: TRPL20180813001 

O companie din Lituania, specializata in producerea mobilei, 
cauta o solutie robotica pentru a face o parte din procesele sale 
eficiente. Compania cauta o solutie de linie de transportoare 
care sa permita incarcarea si descarcarea camioanelor cu 
bunuri mai eficient si fara necesitatea de a folosi un stivuitor. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de acord 
comercial cu suport tehnic. Ref: TRLT20180705001 

O companie din Israel, specializata in industria medicala, se 
concentreaza pe studiul genomurilor, a unor boli specifice, in 
scopul de a descoperi rapid daca si numai daca exista reguli 
intre gena care codifica proteinele si boala. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de asociere in participatiune sau 
de cooperare tehnica. Ref: TRIL20180808001 

O companie din Germania, specializata in industria chimica, 
caută o inovatie analitica (niveluri ppm) intr-o matrice fluida atat 
a componentelor bazate pe petrol, cat si a componentelor pe 
baza de apa. Senzorii solicitati trebuie sa functioneze in conditii 
dificile si sa caracterizeze compozitia multifazica si prezența 
chimica reziduala. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de licenta sau de cercetare.  Ref: TRDE20180809001 

O companie din Germania, specialiata in chimie, cauta parteneri 
familiarizati cu procesul de inalbire si oxidare ecologica pentru 
ceara de ester pe baza de plante, dar si cu tehnologiile moderne 
de inalbire sau pe baza de materii prime regenerabile. Se vor 
incheia contracte de licenta sau de cercetare. 
Ref: TRDE20180809002 

O companie din Polonia activeaza in industria mobilierului de 10 
ani. Firma este specializata in productia de articole sanitare 
(chiuvete si blaturi de baie). Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de presetari servicii. 
Ref: TRPL20180621001 

Un SME inovator din Marea Britanie, specializata in domeniul 
recuperarii ranirilor, cauta parteneri care sa poata lua desene 
digitale si sa realizeze un manson de compresie fara sudura, 
prin tricotare 3D/warp, cu un buzunar interior, pentru a tine un 
gel de protectie. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de producere la comanda cu asistenta tehnica. 
Ref: TRUK20180724001 

O companie din Marea Britanie, specializata in produse pentru 
industria constructilor, cauta in mod activ noi sisteme izolate de 
parchet. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
licenta, financiare, comerciale cu asistenta tehnica sau de 
cooperare tehnica. Ref: TRUK20180803001 

Un IMM din Lituania, specializat in design, dorește sa-si extinda 
serviciile prin achizitionarea unei tehnologii de imprimare 
specializate care sa permita companiei sa furnizeze clientilor o 
gama mai largă de servicii de imprimare. Tehnologia de 
imprimare cu o rezolutie maxima de 1200x4800 dpi ar ajuta 
compania sa obtina un avantaj competitiv semnificativ prin 
extinderea serviciilor oferite. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de licenta sau de acord comercial cu 
suport tehnic . Ref: TRLT20180822001  



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 


