
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 Ucraina produce de aproximativ 25 de ani diferite ambalaje din 
carton simplu si carton ondulat. Se cauta parteneri straini pentru incheierea de 
contracte de producere la comanda. Ref: BOUA20181009001 

O companie de dimensiuni mici din Italia este lider in sectorul proiectoarelor de 
lumina si a filtrelor dichroice speciale. Compania este specializata in crearea unor 
decoratiuni interioare si exterioare dedicate evenimentelor, iluminarea ambientala,  
personalizarea spatiului etc. Se cauta distribuitori si agenti din industria produselor 
de iluminat pentru incheierea contractelor de prestari servicii de distributie.  
Ref: BOIT20181025001 

Un IMM din Cehia este specializat in vanzarea produselor de decor din piele de 
oaie si de vita. Se cauta noi parteneri pentru incheierea de contracte de distributie. 
Ref: BOCZ20181010001 

O companie din Portugalia, specializata in productia de costume de ceremonie, 
are o puternica prezenta pe piata europeana in Italia, Spania, Anglia, Franta, 
Olanda si Germania. Se cauta parteneri specializati in comercializarea si vanzarea 
acestor produse pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie 
sau de agentie comerciala. Ref: BOPT20181008001 

O companie de familie din Slovacia are o experienta de peste 25 de ani in 
domeniul reciclarii si utilizeaza deseuri pentru a produce materiale de constructie, 
cum ar fi placile. In mod specific, compania transforma ambalajul cartonului de 
deseuri intr-o componenta a produsului final, care este material de constructie. Se 
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cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii de distributie. Ref: BOSK20181016001 

O companie din Estonia este lider in inovare in domeniul 
vanzarilor cu amanuntul. Solutiile lor reduc costurile de 
livrare, imbunatatesc operatiunile de livrare si retur a 
coletelor si imbunatatesc experienta omnichannel a 
clientilor. Se cauta parteneri internationali pentru incheierea 
de contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BOEE20181030001 

O companie din Serbia este specializata in importul si 
exportul de aur comestibil de 24ct si a produselor din aur 
pur si comestibil. Se cauta parteneri internationali pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 
Ref: BORS20181018001 

O companie din Italia este specializata in realizarea de 
proiecte de design interior - podele din lemn. Compania 
creeaza podele din lemn de diferite stiluri si materiale, 
oferind clientilor solutii personalizate. Se cauta agenti 
straini si distribuitori pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii de distributie.  Ref: BOIT20181002002 

O companie din Ucraina, specializata in fabricarea si 
preambalarea micronutrientilor granulati pentru prelucrarea 
semintelor de culturi agricole, cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie si 
de agentie comerciala. Ref: BOUA20180904004 

O companie din Luxemburg a dezvoltat o apa de baut 
inovatoare si foarte purificata prin utilizarea unei tehnologii 
de filtrare. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie si de agentie 
comerciala. Ref:BOLU20181005002 

 

Cereri de afaceri  

O companie din Italia, specializata in fabricarea produselor 
de cofetarie, cauta parteneri sub forma  producatorilor/
furnizorilor de materii prime (fructe cu coaja lemnoasa, 
fructe uscate si miere) pentru incheierea de contracte de 
productie la comanda. Ref: BRIT20181005002 

O companie din Marea Britanie are rol atat de producator, 
cat si de distribuitor de produse pentru gradina. Se cauta 
parteneri specializati in produse de gradina din lemn 
(garduri decorative, arbori, margini, mobilier) pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie 
sau de productie la comanda. Ref: BRUK20181102001 

O agentie de turism din Italia intentioneaza sa isi extinda 
linia de produse si servicii pentru a oferi pachete europene 
pentru piata locala. Se cauta parteneri precum hoteluri, 
companii de transport, operatori de transfer, operatori de 
turism, servicii turistice pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii si comerciale. Ref: BRIT20180927001 

O companie din Grecia, cu sediul in Arcadia, fabrica si 
comercializeaza mobiliere de bucatarie, de dormitor si 
pentru copii. Compania cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de prestari servicii de distributie sau de 
agentie comerciala. Ref: BRGR20181113001 

O companie din Franta proiecteaza, dezvolta si vinde o 
gama completa de jucarii din lemn (masini, avioane) pentru 
copii. Se cauta producatori industriali de tuburi cilindrice 
negre sau colorate realizate din spuma de inalta densitate, 
pentru incheierea de contracte de producator la comanda. 
Ref: BRFR20181024001 

O companie din Belgia, specializata in produse de curatare 
pentru piata de tiparire flexografica, cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie 
sau de agentie comerciala. Ref: BRBE20181025001 

O companie  din Belgia proiecteaza si produce constructii 
metalice de inalta calitate. Compania cuprinde o gama 
larga de produse (scari, sine, porti automate, garduri) si 
produce atat pentru companii, cat si pentru persoane 
private. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de productie la comanda. Ref: BRBE20181005001 

O companie din Irlanda, specializata in vanzarea cu 
amanuntul in mediul online, cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de outsourcing.  
Ref: BRIE20180910001 

O companie din Germania, specializata in inginerie 
mecanica, a dezvoltat si proiectat liniile de procesare a 
masinilor si constructiilor speciale pentru companiile 
producatoare din otel și aluminiu. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de producere la comanda. 
Ref:BRDE20181009001 

O companie din Spania a dezvoltat o tehnologie software 
pentru a gestiona ciclul de viata al dispozitivelor IoT 
(Internet Of Things). Aceasta solutie se bazeaza pe un 
sistem de operare si un tablou de bord de gestionare care 
controleaza de la distanta dispozitivele IoT (Internet Of 
Things). Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de producator la comanda. Ref: BRES20181130001  

 

Oferte de tehnologii 

Un inventator din Italia a proiectat un nou model de periuta 
de dinti cu un mecanism manual inovator, care permite o 
curatare mai profunda si mai precisa a dintilor chiar si in 
zone greu accesibile. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TOIT20181113002 

O companie din Coreea, specializata in fabricarea si 
construirea de sere cu structura larga, cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 
tehnica, de licenta sau de producere la comanda.  
Ref: TOKR20181011001 

Un IMM din Spania, specializat in tehnologia de 
comunicare cu lumina vizibila, a dezvoltat o solutie pentru 
accesarea informatiilor disponibile in autovehicule. Se 
cauta parteneri activi in industria auto pentru incheierea de 



contracte de cooperare tehnica sau de licenta.  
Ref: TOES20180814001 

O companie din nordul Italiei activeaza in sectorul 
biomedical, ca furnizor pentru comunitatea stiintifica de 
biotehnologie, diagnostic, consumabile si echipamente 
medicale, cu o cifra de afaceri de peste 25 de milioane de 
euro. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
comerciale cu asistenta tehnica.  Ref: TOIT20181121001 

Un institut de cercetare din Armenia, activ in domeniul 
gestionarii deseurilor, a dezvoltat o tehnologie pentru 
producerea de chitosan pe baza de deseuri alimentare, 
prin sinteza unor noi derivati solubili ai chitosanului. Se 
cauta  parteneri pentru pentru incheierea de contracte de 
cercetare sau de cooperare tehnica.  
Ref: TOAM20181106001 

Un institut de cercetare din Slovacia, in colaborare cu o 
universitate slovaca traditionala, a dezvoltat un sistem unic 
de izolare in vivo a celulelor tumorale circulante din 
sangele periferic. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de licenta. Ref: TOSK20181029001 

O companie din Grecia, specializata in servicii de inginerie 
software, a dezvoltat un sistem inovator pentru a controla 
calitatea tensiunii si pierderile de putere ale retelei de 
transmisie/distributie. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TOGR20181109001 

O companie din Marea Britanie este specializata in 
consultanta si lansarea pe piata a unor noi produse. Se 
cauta parteneri din domeniul stiintelor vietii si a 
monitorizarii mediului pentru incheierea de contracte de 
licenta, comerciale cu asistenta tehnica sau de cooperare 
tehnica. Ref: TOUK20181112001 

Un IMM din Italia, inovator in domeniul dezvoltarii si 
cercetarii in sistemele de sanatate, a dezvoltat o solutie 
revolutionara de transfer, permitand unui pacient sa se 
deplaseze de la pat la scaunul cu rotile si in spate fara a se 
ridica manual sau mecanic. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de licenta. Ref: TOIT20181031001 

Un IMM din Singapore a dezvoltat o solutie cloud de 
control, potrivita pentru numeroase industrii. Cuprinde un 
sistem independent de blocare care utilizeaza elementele 
functionale ale incuietorilor si a celor mai recente 
tehnologii, cum ar fi software-ul de control al calitatii, un 
chip microprocesor Secure Element (SE) si o parola unica 
(OTP). Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de licenta si de cooperare tehnica.  
Ref: TOSG20181120001     

 

Cereri de tehnologii 

O start-up din Elvetia, specializata in tehnologie medicala, 
este in curs de dezvoltare a unui dispozitiv implantabil 
neuroprostestic, care va permite persoanelor cu membre 
amputate sa foloseasca membrele respective. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte cooperare 
tehnologica sau de productie la comanda.  
Ref: TRCH20180917001 

O companie din Germania, specializata in bannere 
publicitare pentru expoziții si design interior, cauta 
producatori de afisaje video flexibile pentru incheierea de 
contracte comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TRDE20181115001 

O companie din Coreea, specializata in comunicare video 
online, a introdus serviciul de blocare a spam-urilor ilegale 
si doreste sa dezvolte o noua tehnologie prin inteligenta 
artificiala. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de comerciale cu asistenta tehnica sau de 
licenta. Ref: TRKR20181107003 

O companie multinationala din Belgia, activa in domeniul 
bunurilor de consum, cauta senzori (dezvoltati sau in curs 
de dezvoltare) pentru o monitorizare precisa a caselor/
cladirilor sau a masinilor pentru niveluri semnificative de 
microbi daunatori. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de licenta sau de cooperare tehnica.   
Ref: TRBE20181114001 

O companie din Lituania, specializata in transportul public 
din orase mari, cauta parteneri care pot dezvolta solutii 
inteligente pentru gestionarea fluxului de transport pentru 
incheierea de contracte commerciale cu suport tehnic.   
Ref: TRLT20180827001 

O companie din Serbia, specializata in proiectarea, 
ingineria si fabricarea semnalelor, semnelor si materialelor 
promotionale externe si interne, cauta noi parteneri care au 
capacitatea de a transfera know-how-ul si transferul de 
tehnologie a semnelor 3D LED. Ref: TRRS20181016001 

Un producator de dispozitive medicale din Turcia doreste 
sa-si dezvolte filtrele de aplicare a hemodializei. Compania 
doreste sa transfere know-how cu privire la aplicarea 
hemodializei si cauta parteneri pentru incheierea de 
contrite de licenta sau de cooperare tehnica.   
Ref: TRTR20181102001 

Un furnizor de produse chimice din Marea Britanie, lider in 
domeniul industriei stiintifice globale, cauta parteneri din 
universitati, institute de cercetare si IMM-uri cu metodologie 
noua si compusi noi pentru incheierea de contracte de 
licenta sau comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TRUK20181115001 

O companie multinationala din Germania cauta parteneri 
care pot dezvolta si/sau produce un “arbore” pentru un 
pozitioner mic. Arborele a fost deja fabricat din otel 
inoxidabil, dar compania cauta un material inlocuitor (de 
exemplu, materiale plastice cu fibra de otel) care sa aiba in 
principiu aceleasi caracteristici ca otelul inoxidabil si sa 
garanteze, de asemenea, cilindricitatea/concentricitatea 
arborelui. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de producator la comanda sau comercial cu 
asistenta tehnica. Ref: TRDE20181105001 

Un IMM din Spania cauta parteneri activi in proiectarea si 
fabricarea condensatoarelor de gaz pentru centralele 
energetice. Compania are nevoie de specificatii pentru a 
dezvolta o solutie reprezentata printr-un strat de tuburi din 
otel carbon care sa fie montat in instalatiile de recuperare a 
caldurii prin fum. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte comerciale cu asistenta tehnica, de producere la 
comanda sau de cooperare tehnica.  
Ref: TRES20180510001 



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. 

Colectivul CENTI Cluj-Napoca  

vă urează Sărbători Fericite! 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 


