
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, infiintata in 1997 ca o mica editura, a dezvoltat o 
gama larga de ambalaje de carton pentru produse cosmetice, parfumerie, 
farmaceutice, ciocolata, ceai si alcool. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de producator la comanda. Ref: BOUA20190930001 

O companie din Franta, care produce biscuiți cu lapte, cauta noi parteneri prin 
care sa isi distribuie produsele in toata Europa, prin incheierea de contracte de 
prestari servicii de distributie. Ref: BOFR20191210001 

O companie din Ungaria, care a dezvoltat un gel de regenerare a pielii, cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. Se 
cauta parteneri precum farmacii, magazine de asistenta medicala, institutii de 
sanatate, furnizori de ingrijiri la domiciliu sau servicii de asistenta medicala.  
Ref: BOHU20191024002 

O companie din Macedonia, cu o experienta de aproape 30 de ani in 
producerea unei varietati de produse ceramice, cauta parteneri internationali 
pentru incheierea de contracte de achizitie sau de asociere in participatiune. 
Ref: BOMK20191204002 

 

O agentie autorizata de recrutare si consultanta de afaceri cu sediul in 
Bulgaria, cu o experienta de peste 10 ani pe piata muncii din SUA si Uniunea 
Europeana, ofera un portofoliu de servicii pentru recrutare in sectoarele de 
sanatate, TIC, ospitalitate su vanzari. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de subcontractare. Ref: BOBG20191011001 
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O companie din Macedonia fondata in 2012, agentie de 
marketing digital cu servicii complete, are birouri in Skopje, 
Macedonia de Nord si Belgrad, Serbia. Agentia de 
marketing digital este formata din oameni entuziasti si 
creativi si cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
outsourcing.  Ref: BOMK20191220003 

O companie producatoare si procesatoare de plante 
medicinale, aromatice si pe baza de plante din Bosnia și 
Hertegovina, este specializata in producerea de uleiuri 
esentiale, hidrolate si extracte de uleiuri esentiale. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de agentie 
comerciala sau de prestari servicii de distributie.   
Ref: BOBA20191205001 

O companie din Spania foloseste invatarea automata, 
inteligenta artificiala si cloud computing pentru a satisface 
nevoile clientilor. Compania are experienta in proiecte 
internationale pe diferite domenii (conducere autonoma, 
telecomunicații, logistică sau farmaceutică) si cauta 
companii, universitati sau centre de cercetare pentru 
incheierea de contracte de subcontractare.  
Ref: BOES20191210001 

O companie din Bosnia si Hertegovina produce preparate 
farmaceutice, cum ar fi suplimente dietetice, produse 
medicamentoase si cosmetice precum si ceaiuri 
medicinale. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BOBA20191217002 

O fabrica din Irlanda este specializata in producerea de 
piese dentare, fiind acreditata la nivel european pentru 
productia pieselor dentare si certificate de catre 
Organizația Internationala pentru Standardizare (ISO) 
13485: 2016. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de distributie. Ref: BOIE20191213002 

Cereri de afaceri 

O companie din Spania, specializata in software 
personalizat, este activa in industriile culturale si creative si 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii. Ref: BRES20191211001 

O companie din Cehia, implicata in dezvoltarea, fabricarea 
si furnizarea de tehnologii pentru tratarea apelor reziduale, 
purificarea apei si a aerului, cauta parteneri de cooperare 
cu idei interesante pentru proiecte de cercetare privind 
tratarea apei. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de furnizori. Ref: BRCZ20191211001 

O companie din Bulgaria, specializata in comertul cu piese 
de schimb pentru echipamente miniere, buldozere si 
incarcatoare frontale, precum si piese de schimb pentru 
locomotive electrice si vagoane de marfa, cauta furnizori de 
piese de schimb pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii de distributie. Ref: BRBG20191219001 

O companie din Rusia, regiunea Tver, este angajata in 
fabricarea de produse tiparite si reclame in aer liber si, de 
asemenea, lucreaza in marketing, evenimente si sfere 
media. Se cauta parteneri care produc tesaturi si hartie 
pentru bannere pentru incheierea de contracte de productie 
la comanda. Ref: BRRU20191210003 

Un IMM din Ucraina, specializat in vanzarea cu amanuntul, 
distributia si importul de produse, inclusiv vopsele si 

adezivi, cauta noi producatori și furnizori  
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BRUA20190306003 

Un IMM in Spania (Insulele Canare), cu experienta vasta in 
distributia de produse cosmetice ecologice de inalta 
calitate, cauta producatori autorizati de coloranti organici 
pentru par, uleiuri esentiale, materii prime, produse 
cosmetice DIY, creme solare organice, uleiuri de masaj si 
tamaie pentru incheierea de contracte de prestari servicii 
de distributie.  Ref: BRES20191209001 

O companie din Turcia, care lucreaza in sectorul sanatatii, 
cauta incheierea de contracte de producere la comanda cu 
furnizori de plase din polipropilenă hipo-elastic de tip 1 
indicate in incontinenta urinara. Ref: BRTR20191223001 

O companie din Ucraina produce rochii de nunta si 
ceremonie, pentru incheierea de contracte de furnizori.  
Compania este interesata de cooperarea pe termen lung 
cu furnizorii de dantele si tesaturi care pot oferi termeni de 
productie scurt, calitate inalta a produselor, design modern 
si fantezist. Ref: BRUA20191210001 

O companie din Rusia, specializata in industria prelucrarii 
lemnului (paleti, containere si pachete din lemn de 
rasinoase si lemn tare) cauta un producator sau furnizor de 
cherestea pentru a incheia contracte de furnizori.   
Ref: BRRU20191210001 

Un start-up din Suedia a conceput un produs dedicat 
femeilor care alapteaza. Designul este inovator si total 
unic, datorita solutiei discrete de alaptare fara bretele. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de furnizori. 

Oferte de tehnologie 

O universitate din Letonia a dezvoltat o tehnologie de 
formare a cojilor din beton cu pereți subtiri care pot fi 
utilizate in constructiile de tavan si acoperis ale cladirilor. 
Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TOLV20190307001 

O institutie academica din Croatia a dezvoltat o solutie 
care poate fi încorporata in aparate cu ultrasunete in scopul 
aplicarii unei metode indirecte de estimare a apei pe 
plamani (revarsat pleural). Diagnosticul bazat pe 
ultrasunete a starii pulmonare este limitat in comparatie cu 
examinarea altor organe, datorita structurii specifice a 
corpului. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de licenta. Ref: TOHR20191212001 

O echipa de cercetare din Bulgaria doreste sa 
implementeze o noua formula probiotica, bazata pe 
efectele sinergice ale 3 lactobacili, cu activitati 
antibacteriene, anti-fungice, antivirale si micotoxine. 
Tulpinile sunt adecvate pentru initiatori/ adjuvanti pentru 
alimente functionale si conservate natural, in medicina 
umana si veterinara, ca bio-terapeutica. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de producere la comanda, 
de cercetare, de licenta sau de cooperare tehnica.  
Ref: TOBG20191212001 

Un IMM tehnologic din Estonia dezvolta o tehnologie unica 
Li-ion care permite construirea de sisteme de stocare a 
energiei cu costuri ridicate, cu costuri reduse, pentru uz 
intern, comercial si industrial. Solutia inovatoare a 
companiei permite acoperirea a 100% din nevoile de 



caldura si energie ale unei gospodarii din surse 
regenerabile. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TOEE20191203001 

Un IMM din Bulgaria cu experienta in domeniul cercetarii 
si dezvoltarii tehnologiilor si a produselor specializate a 
dezvoltat un sistem automatizat inovator pentru 
semnalizarea usoara si controlul traficului. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 
asistenta tehnica.  Ref: TOBG20191216001 

Un IMM din Estonia lucreaza la tehnologii asistate cu 
plasma pentru clientii industriali din industria de producere 
a caldurii. IMM-ul a testat in laborator un dispozitiv cu mai 
multe straturi pentru recoltarea caldurii reziduale din 
camera de ardere pentru a crea plasma fara nicio energie 
suplimentara in scopul cresterii eficientei combustiei. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale 
cu asistenta tehnica. Ref: TOEE20191119002 

O companie din Marea Britanie are cunostinte vaste 
despre experimentele de screening preclinic ale eficacitatii 
medicamentelor, seturi de date si bioinformatica, sprijinind 
descoperirea si validarea diferitelor legaturi in oncologie. 
Se cauta companii biofarmaceutice si consultanti care au 
nevoie de cercetarea cancerului asistata de genetica sau 
de sprijinul deciziei clinice pentru personalizarea 
tratamentului cancerului, in vederea incheierii de contracte 
comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TOUK20191216001 

O universitate din Ucraina ofera un produs software pentru 
proiectarea automata a mineralelor miniere, bazata pe 
tehnologii informationale geografice. Avantajul este o 
crestere a productivitatii muncii in timpul operatiunilor 
geologice, de proiectare si minare. Se cauta parteneri intre 
companiile miniere pentru incheierea de contracte de 
licenta sau de cercetare.  Ref: TOUA20191218001 

O companie din Bulgaria, specializata in software, are o 
experienta de 30 de ani in dezvoltarea sistemelor de 
control de supraveghere si achizitie de date (SCADA) 
pentru sectoarele de energie si transport. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 
asistenta tehnica. Ref: TOBG20190610001 

O companie din Coreea este specializata in dezvoltarea, 
producerea, constructia si intretinerea a sistemelor 
fotovoltaice terestre si plutitoare. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de licenta sau comerciale cu 
asistenta tehnica. Ref: TOKR20191230001 

Cereri de tehnologie 

O companie din Ucraina, specializata in construcția de 
avioane a proiectat doua tipuri de macinare a matricei 
ceramice compozite pentru motoare. Se cauta parteneri 
pentru a produce un prototip experimental la scara 
completa, prin incheierea de contracte de cooperare 
tehnica. Ref: TRUA20191120001 

O companie din Cehia, activa in domeniul dispozitivelor de 
monitorizare a telemedicinei, cauta IMM-uri cu experienta 
in proiectarea și fabricarea electronica incorporata 
(reducerea dimensiunii produsului). Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de producer la comanda si 
de cooperare tehnica. Ref: TRCZ20190820001 

Un grup internațional de companii cu sediul in Germania 
de Nord ofera solutii industriale clientilor din sectorul 
petrolului si gazelor din Asia si Orientul Mijlociu. Se cauta 
parteneri care pot oferi solutii tehnice pentru rasini 
petroliere in aval de productie a hexan C5 si nonan C9, prin 
incheierea de contracte de cooperare tehnica sau 
comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TRDE20191028001 

O companie din Italia, cu experienta de lunga durata in 
fabricarea si comercializarea produselor din beton pentru 
podele si ziduri rezidentiale, cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cooperare tehnica sau de 
cercetare. Ref: TRIT20191204001 

O companie din Ucraina, specializata in constructia de 
avioane, cauta piese speciale pentru motoare pentru 
testarea pe masinile interne. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cooperare tehnica.  
Ref: TRUA20191128001 

Un IMM din Italia cauta companii specializate in tratamente 
de suprafata care sa trateze o componenta produsa din 
ceramica cu trioxid de tungsten. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de producere la comanda sau 
comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TRIT20191216001 

Un start-up din Turcia, cu accent principal pe ingrediente 
inovatoare si la nivel inalt este activ in domeniul 
farmaceutic.  Acesta dezolta un inhibitor de proteina (ex. 
proteina Homeobox MEIS), care este o mica molecula-tinta 
care functioneaza ca factor de reglare.  Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica.  
Ref: TRTR20191015001 

O companie din Italia, cu experienta solida si competenta 
in dezvoltarea tehnologiilor cu raze X si cu ultrasunete cu 
aplicatii in diverse piete (medicala, industriala si de 
securitate). Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cooperare tehnica. Ref: TRIT20191121001 

O companie din China, specializata in proiectarea si 
fabricarea de electrocasnice (frigidere, congelatoare, 
masini de spalat, televizoare, aparate de aer conditionat, 
hote extractoare, sobe etc.) cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cooperare cu asistenta tehnica.  
Ref: TRCN20191129001 

Un IMM din Marea Britanie cauta  materiale si procese 
inovatoare de distilare a membranelor pentru a le incorpora 
in produsele sale. Solutia acestei probleme de desalinizare 
poate proveni din alimente, textile, industrii farmaceutice. 
Se cauta parterneri pentru incheierea de contracte de 
producere la comanda, de licenta sau de cooperare 
tehnica. Ref: TRUK20191129001  



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 


