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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 din Turcia 

O companie din Turcia, specializata in comertul cu ridicata a unor produse din otel 
inoxidabil, cum ar fi tevi din otel inoxidabil, foi, fitinguri etc., cauta parteneri care sa 
actioneze ca distribuitori ai acestor produse. Ref: BOTR20181031002 

O companie din Turcia, producatoare de mozaicuri decorative, cauta agenti 
comerciali si/sau distribuitori care doresc sa vanda, sa promoveze si sa distribuie 
produsele companiei in Europa. Ref: BOTR20181005001 

O companie din Turcia, specializata in producerea de instrumente chirurgicale si 
containere de sterilizare, este in cautare de parteneri din Europa care sa actioneze 
in calitate de distribuitori ai companiei. Ref: BOTR20170614001 

O companie din Turcia, producatoare de implanturi ortopedice interne si externe, 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie si/
sau subcontractare. Ref: BOTR20171208001 

O companie din Turcia, specializata in producerea de produse alimentare din 
miere de albine, lapte si propolis, cauta parteneri europeni pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie.  Ref: BOTR20181105001 

O companie din Turcia, producatoare de materiale textile pentru uz medical, cauta 
distribuitori din Europa. Compania doreste, de asemenea, sa fie un subcontractant 
al marilor branduri. Ref: BOTR20170612001 

Nr. 2 (126) martie 2019 | Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 

http://www.centi.ro


O companie din Turcia, producatoare de articole sanitare 
ceramice (vase de toaleta, chiuvete si pisoare), cauta 
parteneri din Europa care sa actioneze in calitate de 
distribuitori ai companiei. Ref: BOTR20181101001 

O companie din Turcia, producatoare de ingrasaminte 
organice si chimice, cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BOTR20170703001 

O companie din Turcia, producatoare de bomboane si 
dulciuri traditionale, cauta parteneri din Europa pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BOTR20181012001 

O companie din Turcia, specializata in producerea de 
pietre decorative si de iluminat cu LED-uri, cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BOTR20161201001 

O companie din Turcia este producator de gazon de inalta 
calitate utilizat pentru proprietati domestice sau comerciale. 
In timpul procesului de productie, compania utilizeaza 
seminte de gazon de foarte buna calitate, pe langa un 
amestec special de ingrasaminte  importate din SUA. Se 
cauta distribuitori sau agenti comerciali.  
Ref: BOTR20180813002 

O companie din Turcia, producatoare de ecrane LED si 
panouri aferente, utilizate in spatiile de publicitate, 
stadioane si/sau mijloace de transport public, cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 
de distributie, subcontractare si productie la comanda.  
Ref: BOTR20190109002 

O companie din Turcia, specializata in dezvoltarea de 
unitati inteligente de incalzire interioara, cauta parteneri in 
Europa care doresc sa promoveze si sa distribuie 
produsele si serviciile companiei. Ref: BOTR20181109002 

O companie din Turcia, specializata in acvacultura – 
crestere de pesti (somon si biban), cauta parteneri din 
Europa pentru incheierea de contracte de prestari servicii 
de distributie. Ref: BOTR20181031001  

Cereri de afaceri  

O companie cu sediul in sudul Suediei, este specializata in 
producerea de suplimente alimentare din carne de vita 
uscata si certificata ECO. Se cauta parteneri certificati ECO 
care ar putea oferi servicii de liofilizare, pulverizare, 
capsulare, ambalare si etichetare conform acordului de 
fabricatie. Ref: BRSE20190225001 

O companie din Suedia, specializata in producerea de 
tehnologii avansate de prelucrare pentru industria aeriana, 
cauta furnizori certificati de fonta rosie, pentru incheierea 
de contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BRSE20190129001 

Un IMM din Grecia ofera solutii digitale inovative 
(comunicatii unificate, solutii de retea si cloud computing) 
ca furnizor independent de servicii. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
outsoucing. Ref: BRGR20190227001 

O companie din Marea Britanie, specializata in 
reprezentarea produselor ecologice si natural, cauta 
producatori de alimente organice, bauturi, suplimente, 
produse de nutritie sportiva si/sau bauturi organice 
alcoolice sau non-alcoolice, pentru incheierea de contracte 
de agentie comerciala. Ref: BRUK20190110001 

O companie din Luxembourg, specializata in producerea 
de noi forme de ambalare pentru gustari, cauta furnizori 
specializati in ambalarea foliilor, cutiilor de carton si a 
materialelor promotionale de imprimare, pentru incheierea 
de contracte de producere la comanda, outsourcing si de 
prestari servicii. Ref: BRLU20190221001 

O companie din Marea Britanie, cu sediul in Yorkshire, 
livreaza marilor retaileri internationali mobila personalizata 
si accesorii. De asemenea, furnizeaza mobilier si accesorii 
pentru hoteluri, universitati si spitale. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de producere la comanda.  
Ref: BRUK20190227001 

O companie din Marea Britanie este specializata in 
operatiuni internationale si retele globale. Compania are o 
echipa de vanzari cu vasta experienta in vanzarile de fast-
food din Marea Britanie si comertul produselor de lux. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de agentie 
comerciala. Ref: BRUK20190115001 

O companie din Franta proiecteaza, produce si 
comercializeaza masini de sudura cu fascicule de electroni. 
Se cauta subcontractanti din Ungaria, Polonia, Cehia, 
Slovacia si Romania pentru produsele sale din otel si otel 
inoxidabil. Ref: BRFR20190214002 

Un IMM din Suedia, specializat in producerea de 
incaltaminte, a schitat un nou design de produs – ghete 
protectoare ce pot fi utilizate pentru a proteja incaltamintea 
obisnuita in conditii meteorologice nefavorabile, similar cu 
galosii. Compania cauta furnizori de tesaturi polimerice 
usoare si producatori de incaltaminte pentru a produce 
prima serie, prin incheierea de contracte de producere la 
comanda sau de subcontractare. Ref: BRSE20190204001 

Un start-up din Italia a inventat un nou tip de umbrela ultra 
durabil, usor si eco-durabil. Toate partile produsului sunt 
fabricate de acelasi polimer tehnic. Se cauta parteneri cu 
experienta in producerea si asamblarea produselor din 
plastic, pentru incheierea de contracte de producere la 
comanda. Ref: BRIT20190301001 

Oferte de tehnologii 

Un institut de cercetare din Spania a dezvoltat o tehnologie 
pentru diagnosticarea precisa si precoce a cistinuriei, prin 
testarea urinei. Se bazeaza pe retelele moleculare care 
produc un semnal fluorescent masurabil atunci cand unele 
substante sunt legate de cisteina sau cistina. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de licenta sau de 
cercetare. Ref: TOES20190221001 

Un centru de cercetare medicala din Italia, a brevetat o 
metoda inovatoare, simpla si ieftina pentru crioprezervarea 
pulpei dentare in scopul izolarii celulelor stem dupa 
crioconservare. Se cauta parteneri industriali pentru 
incheierea de contracte de licenta sau de cooperare 
tehnica. Ref: TOIT20190307001 



Un IMM din Italia,  a dezvoltat un dispozitiv inovativ portabil 
cu plasma atmosferica de temperatura joasa (40°C) pentru 
tratarea suprafetelor materialelor. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 
Ref: TOIT20190226001 

O companie din Spania, specializata in servicii tehnologice 
si de consultanta destinate administratiilor publice in 
contextul unui oras inteligent, a dezvoltat o platforma care 
poate scana o intreaga retea sociala dintr-o limita 
geografica predefinita. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte tehnologice sau comerciale.  
Ref: TOES20190301001 

O companie din Olanda, specializata in turnarea prin 
injectie a cauciucului siliconic lichid (LSR) si a materialelor 
plastice de inalta tehnologie, in conformitate cu ISO13485, 
ISO9001, ISO14001 si UL (Underwriters Laboratories), 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale 
sau de productie la comanda. Ref: TONL20190215001 

O universitate din nordul Italiei isi ofera serviciile de 
expertiza in instrumentele Sistemului Informational 
Geografic (GIS) utilizate in sectorul turismului. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 
asistenta tehnica, prestari servicii si cooperare tehnica. 
Ref: TOIT20190212001 

Un IMM din Marea Britanie este specializat in utilizarea 
tehnicilor de invatare automata si inteligenta artificiala 
aplicate in managementul cererii de energie pentru piata 
britanica si internationala. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 
Ref: TOUK20190312001 

O companie din Germania, care dezvolta solutii digitale 
pentru sectorul medical, de cercetare, dar si pentru cel 
educational (e-learning), cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de cercetare sau de prestari servicii.  
Ref: TODE20190207001 

O companie din Spania, specializata in tehnologia 
informatiei, a dezvoltat o solutie pentru analiza concurentei 
globale prin diverse canale de marketing digital. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de licenta.  
Ref: TOES20190321001 

O companie din Portugalia a demarat doua campanii de 
responsabilitate sociala, cu accent pe evidentierea poluarii 
plastice din oceanele portugheze si economia circulara. 
Compania ofera costume de baie durabile fabricate din 
tesaturi reciclate, provenite din plase de pescuit si sticle de 
plastic reciclate. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cooperare tehnica si/ sau de cercetare.  
Ref: TOPT20190205001 

Cereri de tehnologii 

O companie feroviara din Olanda cauta solutii inovatoare si 
durabile pentru prevenirea inundatiilor. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica sau 
de cercetare. Ref: TRNL20190219001 

O companie din Spania, specializata in constructii, cauta 
parteneri care pot oferi tehnologii, procese si instrumente 
inovatoare utile pentru a minimiza deseurile si pentru a 
creste gradul de recuperare si reutilizare a materialelor in 
procesul de constructie, pentru incheierea de contracte de 
cooperare tehnica. Ref: TRES20190313002 

O companie din Italia ofera solutii avansate de iluminat si 
servicii pentru proiectii arhitecturale de iluminat, folosind 
proiectoare si obiective speciale. Se cauta parteneri ce pot 
oferi o tehnica de fotoservire de inalta rezolutie pentru 
imprimarea fina a lentilelor personalizate din sticla cromată, 
prin incheierea de contracte comerciale sau tehnice. Ref: 
TRIT20190312001 

O companie din Marea Britanie cauta noi tehnologii pentru 
a facilita imbunatatirea productiei si pentru a imbunatati 
functionalitatea poliolefinelor si poliolilor. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de licenta, asociere in 
participatiune, cooperare tehnica sau acord comercial cu 
asistenta tehnica. Ref: TRUK20190201001 

Un IMM din Spania, specializat in inginerie, cauta companii 
cu experiență in certificarea Underwriters Laboratories (UL) 
pentru un produs dedicat infrastructurii feroviare, pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii.  
Ref: TRES20190221001 

O companie de cercetare si dezvoltare cu sediul in Belgia, 
specializata in dezvoltarea dispozitivelor ecologice care 
capteaza daunatori domestici, cauta un adeziv netoxic, 
topit, de inalta aderenta adaptat diferitelor specii de 
insecte. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
comerciale cu suport tehnic. Ref: TRBE20181107001 

Un IMM din Marea Britanie dezvolta o gama de 
nanoparticule nemetalice functionale care au proprietati 
imbunatatite comparativ cu echivalentele metalice si au un 
cost redus. Se cauta parteneri pentru dezvoltarea 
produselor prin incheierea de contracte de cooperare 
tehnica sau de cercetare. Ref: TRUK20190228001 

O companie din Olanda faciliteaza, implementeaza si 
accelereaza inovatii din domeniul deseurilor si cauta 
tehnologii inovatoare pentru reciclare, reutilizare si 
valorificare. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de licenta, prestari servicii sau asociere in 
participatiune. Ref: TRNL20181211001 

O companie din Olanda, specializata in industria 
agroalimentară, are ca activitate principala producerea 
zaharului din sfecla. Compania a dezvoltat o tehnologie de 
producere a fructozei cu mai putin de 1% glucoza. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
cooperare tehnica, asociare in participatiune sau de 
productie la comanda. Ref: TRNL20190221001 

Un start-up din Franta, specializat in dezvoltarea de sosuri 
si mixuri 100% naturale pentru bucatari profesionisti si 
restuarante, cauta parteneri cu expertiza stiinifica in 
domeniul produselor din soia fermentate in mediu sarat, 
pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica.   
Ref: TRFR20190227001  



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 


