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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 Suedia, filiala unui brand de familie Ecuadorian, este specializata 
in comertul echitabil de produse pe baza de ciocolata, cum ar fi batoane de 
ciocolata, boabe de cacao, unt. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de prestari servicii de distributie sau acorduri comerciale. Ref: BOSE20180919002 

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

O companie din Italia, specializata in proiectarea sistemelor de automatizare prin 
utilizarea diferitelor tipuri de roboti, a dezvoltat alternative eficiente in productie. De 
exemplu, pentru producatorii de masini, compania poate inlocui vechile sisteme de 
sudare cu altele noi, mai autonome si mai eficiente. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de agentie comerciala. Ref: BOIT20180705001 

O companie 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 dezvoltarea unui adeziv instant si rezistent prin 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. Ref: BOUK20180822001 

O companie din Ucraina este specializata in fabricarea si vanzarea de recipiente 
de sticla pentru diferite scopuri si industrii, cum ar fi industria alimentara, industria 
chimica, industria bauturilor alcoolice si nenalcoolice de la 0,2 pana la 1,0 litri. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de agentie comerciala sau de 
productie la comanda. Ref: BOUA20180831003 
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O companie din Macedonia, cu o vasta experienta in 
domeniul procesarii si productiei alimentelor, cauta parteneri 
(supermarketuri, importatori de produse alimentare, 
distribuitori) pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii de distributie. Ref: BOMK20180430001 

O companie din Polonia specializata in fabricarea 
structurilor metalice cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de subcontractare in diverse domenii de productie 
a constructiilor din otel. Ref: BOPL20180706002 

O companie din Franta cu valori etice puternice este un 
producator de produse  pentru copii, cum ar fi hamace sau 
marsupiuri. Produsele combina siguranta, calitatea, designul 
si sunt prietenoase cu natura. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BOFR20180731001 

O companie din Grecia este specializata in fabricarea 
tuturor tipurilor de rulouri de hartie pentru toaleta si bucatarie 
pentru HORECA si pentru uz casnic. Produsele sunt 
fabricate din materie prima reciclata certificata cu ECO 
LABEL. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de prestari servicii de distributie. Ref: BOGR20180620001 

Un IMM din Italia, specializat in solutii de eficienta 
energetica, a dezvoltat si brevetat o curea electrica 
inovatoare, foarte eficiente si usor de instalat, potrivita 
pentru incalzirea si controlul temperaturii lichidelor din 
rezervoare, cisterne si butoaie de vin, bere, cidru si/sau ulei. 
Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii de distributie. Ref: BOIT20180911001 

Cereri de afaceri  

O companie din Rusia, specializata in producerea cizmelor 
din pasla si a manusilor cu un deget, cauta parteneri sub 
forma unei agentii de design pentru incheierea de contracte 
de prestari servicii. Ref: BRRU20171221032 

Un Start-up din Turcia, specializat pe dezvoltarea panourilor 
solare inovatoare, cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de productie la comanda. Ref: BRTR20180703001 

O companie din Franta, specializata in producerea de barci 
de curse si de croaziera, a scos pe piata o barca de 10 m 
lungime, foarte apreciata. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de subcontractare.  
Ref: BRFR20180927001 

Un producator din Olanda, specializat in producerea de 
echipamente originale (OEM), a fabricat unelte de ridicare a 
aspirarii pentru industria constructiilor si cauta parteneri 
pentru producerea de piese metalice prelucrate si sudate. 
Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
subcontractare, de productie la comanda sau de 
outsourcing. Ref: BRNL20180921001 

O companie din Rusia, specializata in prelucrarea, 
fabricarea si ambalarea produselor pe baza de plante si 
miere, cauta furnizori de ierburi de diferite varietati pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BRRU20171214001 

Un producator din Slovenia, specializat in produse lactate, 
cauta furnizori de incredere pentru doua tipuri de ambalaje, 
economice si prietenoase cu natura. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie si/sau de producer la comanda.  
Ref: BRSI20180910001 

O companie din Germania este specializata in dezvoltarea 
si fabricarea lampilor de designer de calitate superioara. 
Pentru preproducerea componentelor lampii (plinte din lemn 
si ansamblu de cabluri), se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de productie la comanda. 
Ref: BRDE20180917002 

O companie de familie din Germania, care produce si 
distribuie obiecte specializate de gradina din lemn de zada, 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
subcontractare. Ref: BRDE20180911001 

O companie Anglia, specializata in design, castigatoare a 
numeroase premii, cauta producatori pentru producerea unui 
bol din otel inoxidabil, prin incheierea de contracte de 
producer la comanda. Ref: BRUK20180917001 

O companie din Franta, specializata in importul de ambalaje 
alimentare si distributia de recipiente din plastic, pentru iaurt 
catre fermierii francezi si fabricile de produse lactate. De 
asemenea, vinde ghivece de plastic pentru branza si cremă 
de branza. Se cauta parteneri capabili sa produca intre 30 si 
70 de milioane de recipiente pe an cu capace de aluminiu 
prin incheierea de contracte de productie la comanda.  
Ref: BRFR20180823001  

Oferte de tehnologii 

Un birou de Transfer Tehnologic din Franta a dezvoltat si 
brevetat o platforma inovatoare care permite construirea cu 
usurinta a unui semiconductor bazat pe un aliaj de aluminiu. 
Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
cercetare sau de licenta. Ref: TOFR20180720004 

Un IMM din Spania a dezvoltat o soluție inovatoare pentru 
protectia mediilor urbane si a infrastructurilor, care le ofera 
celor responsabili cu securitatea publica si privata un 
serviciu inteligent de supraveghere. Solutia se bazeaza pe 
un set de roboti inteligențti incorporati in interiorul unei flote 
de vehicule aeriene fara pilot (UAV). Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 
tehnica sau de cooperare tehnica. Ref: TOES20180824001 

Un institut de cercetare din Bulgaria, cu peste 40 de ani de 
experienta in cercetare si dezvoltare a tehnologiilor si 
produselor specializate, a dezvoltat un dispozitiv stiintific 
specializat pentru evaluarea eficacitatii operatorilor care 
desfasoara activitati in conditii extreme. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 
tehnica. Ref: TOBG20180912001 

Un IMM din Spania, activ in domenii de realitate si 
inteligenta virtuala, a dezvoltat un kit  inovator, dedicat celor 
nevazatori sau cu deficiente de vedere. Astfel, pacientii pot 
"vedea" forma obiectului virtual 3D urmarind vibratiile primite 
prin niste manusi. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte comerciale cu asistenta tehnica sau de cooperare 
tehnica. Ref: TOES20180727001 

O companie din Ucraina a dezvoltat un dispozitiv de 
conversie a energiei valurilor.  Tehnologia superioara a fost 
patentata in Ucraina si au fost depuse cereri de brevet de 
inventie in SUA, Canada si tarile UE. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de licenta.   
Ref: TOUA20180925001 

O companie din Bulgaria a dezvoltat un ciocan universal 
pentru spargerea rocilor (HRB), cu o masa totala foarte mică 
de mai putin de 2000 kg, cu o parte de impact de doar 700 
kg, care poate atinge viteze mari de pana la 22 m/s la orice 



unghi in spatiu. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de presetari servicii de distributie.  
Ref: TOBG20180722001 

O companie din Macedonia, specializata in sisteme 
automatizate pentru locuinte, ofera un sistem inteligent de 
monitorizare si control pentru instalatiile si dispozitivele 
electrice. Sistemul este bazat cloud, cu o capacitate mare de 
monitorizare si nu necesita modificari ale instalatiilor existente. 
Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale 
cu asistenta tehnica.  Ref: TOMK20180821002 

O universitate din Cehia a dezvoltat un sistem de generare a 
energiei electrice, destinat utilizarii caldurii reziduale produse 
in diferite procese industriale. Sistemul este proiectat sa 
utilizeze caldura reziduala de o calitate relativ scazuta. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de licenta.  
Ref: TOCZ20180904004 

Un institut de cercetare din Bulgaria, cu experienta pe termen 
lung in cercetarea si dezvoltarea sticlariei si a ceramicii din 
deseuri industriale, a dezvoltat noi dale din sticla-ceramica 
sinterizata cu granit, folosind deseuri industriale periculoase. 
Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale 
cu asistent tehnica si de cercetare. Ref: TOBG20180911004 

Un IMM din Olanda este un lider in dezvoltarea aplicatiilor 
industriale din domeniul modificarilor functionale ale 
suprafetelor. Suprafetele sale transforma performanta unei 
multitudini de produse intr-o gama larga de aplicatii. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica 
sau comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TONL20180816002    

Cereri de tehnologii 

O companie din Italia, specializata in producerea de sisteme 
de cicluri organice Rankine a brevetat metode inovatoare de 
productie a unor lame. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de cooperare tehnica sau de producere la 
comanda. Ref: TRIT20180906001 

Un IMM din Spania, specializat in domeniul ingineriei, cauta 
institutii de cercetare, companii si/ sau experti cu know-how si 
experienta in fabricarea hidroxitrosolului din frunze de masline 
si/sau din deseurile lichide rezultate din maslinele presate 
(cunoscute ca "alpechín"), pentru incheierea de contracte de 
cooperare tehnica sau de producere la comanda. 
Ref: TRES20180911001 

O companie din Polonia detine un sistem de cazane de abur 
si biomasă, in principal paie. Se cauta parteneri care pot ajuta 
la crearea unei tehnologii de producere a energiei electrice si 
a caldurii pentru o putere redusa, prin incheierea de contracte 
de cooperare tehnica. Ref: TRPL20180917001 

Un IMM din Spania, din domeniul ingineriei, cauta parteneri 
tehnologici cu experienta in extractia uleiurilor esentiale din 
flori de roci (Cistus Ladanifer), pentru incheierea de contracte 
de cooperare tehnica. In special, compania este interesatz de 
tehnologii de extractie fara chimicale, cum ar fi evaporarea in 
vid, distilarea cu abur, extractia fluidelor supercritice sau orice 
alte tehnologii non-agresive pentru produsul final.  
Ref: TRES20180905001 

O companie de software din Marea Britanie a dezvoltat un 
algoritm prototip care prevede stopul cardiac. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare sau de 
cooperare tehnica. Ref: TRUK20180925001 

Un IMM din Germania a dezvoltat o solutie de legare 
compostabila. Compania lucrează cu un fir pe baza de lemn si 
are nevoie de un adeziv, preferabil topit, pentru a-si termina 
produsul. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TRDE20180917001 

O companie multinational din Belgia, activa in domeniul 
bunurilor de consum, cauta noi modalitati inovatoare de 
imbunatatire a ambalajului de siguranta pentru copii. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de licenta sau de 
cooperare tehnica. Ref: TRBE20180921001 

O companie din China, specializata in echipamente marine 
pentru apa dulce, cauta materiale de poliolefina de inalta, 
utilizata in pescuit. Se cauta parteneri pentru inchierea de 
contracte de cercetare sau de cooperare tehnica.  
Ref: TRCN20180819003 

O companie din China, specializata in produse de ceramica 
speciale, cauta noi tehnologii de  etansare a producerii de 
ceramica cu o performanta ridicata. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cercetare sau de cooperare 
tehnica. Ref: TRCN20180828001 

O companie din Bulgaria lucreaza in domeniul producerii de 
plante medicinale si aromatice si uleiuri esentiale. Se cauta 
parteneri, care pot produce o distilerie mobila pentru ierburi si 
plante prin specificatii si cu o capacitate de 2000, 3000, 4000 
sau 5000 de litri, pentru incheierea de contracte de producere 
la comanda. Ref: TRBG20180904001 



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 


