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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 Polonia, specializata in invatare automata si calculul paralel, ofera 
servicii de consultanta si dezvoltare software personalizata in domeniul inteligentei 
artificiale. Se cauta parteneri pentru subcontractare. Ref: BOPL20190806001 

O companie din Slovacia, specializata in productia de diverse tavi din lemn, cauta 
distribuitori pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 
Compania ofera o gama larga de tavi din lemn de inalta calitate, personalizate, atat 
in serie cat și in serie mare. Ref: BOSK20190709001 

O companie din Austria, specializata in dezvoltarea de aplicatii web, ofera o 
aplicatie care permite dezvoltatorilor imobiliari, companiilor de constructii si 
antreprenorilor generali sa gestioneze cu usurinta dorintele clientului pentru 
individualizare (tipuri de podea, dopuri suplimentare, pozitionarea peretilor etc.) de 
locuinte, birouri si investitii. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
licenta. Ref: BOAT20190709001 

Un producator din Slovacia, specializat in consumabile de laborator și 
microbiologie, produse pentru dezinfectare și sterilizare, cu posibilitati pentru 
produse de nisa si dimensiuni diferite, ofera servicii de injectare cu plastic și 
turnare prin extrudare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
productie la comanda sau subcontractare. Ref: BOSI20190715001 

O companie din Ucraina este specializata in dezvoltarea si producerea de produse 
unice si  sanatoase sub marca comerciala. Produsele includ unt natural de 
arahide, unt de susan (tahini), unt de in, unt de seminte de dovleac, unt de 
migdale, unt de alune, unt de anacard si de dovleac uscat. Se cauta parteneri 
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pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 
Ref: BOUA20190712001 

O companie de comunicatii din Marea Britanie este specializata 
in proiectarea si furnizarea strategiilor end-to-end pentru a 
adauga valoare tuturor experientelor evenimentului prin: povesti 
digitale, analiza de audienta, strategie de comunicare, planificare 
de evenimente, productie de continut, management de cunostinte 
si instruire certificata. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de outsourcing si/sau de subcontractare.  
Ref: BOUK20190910001 

O companie din Malta a dezvoltat un motor de cautare eficient, in 
timp real, care poate ajuta utilizatorii sa gaseasca furnizori de 
servicii specifice, cu un singur clic. Atat aplicatia platformei, cat si 
site-ul web au fost lansate cu succes pe piata malteza, oferind 
utilizatorilor rezultate de cautare gratuite si precise. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de asociere in 
participatiune. Ref: BOMT20190814002 

O companie din Italia cu o experienta de peste zece ani in 
domeniul dezvoltarii TIC si software a creat o aplicatie pentru 
dispozitive mobile pentru fanii de opera. Este un sistem automat 
de sincronizare cantec-text care permite telespectatorilor sa 
inteleaga in timp real ce canta artistii. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de agentie comericala sau de prestari 
servicii de distributie. Ref: BOIT20190806001 

Un start-up din Singapore este producator de produse inteligente 
pentru iluminarea orasului. Compania a dezvoltat becuri care emit 
Wi-Fi sau semnale 5G. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BOSG20190821001 

O companie de proiectare din Marea Britanie (cu sediul in 
Londra), care produce pubele de reciclare modulare sub design 
propriu, cauta agenti și distribuitori pentru comercializarea si 
distribuirea produselor sale in alte tari ale UE, prin incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie sau de agentie 
comericala. Ref: BOUK20190731001 

Cereri de afaceri 

O companie din Marea Britanie furnizeaza produse de igiena 
chimica si cafea la nivel national catre sectoarele ospitalitatii si 
petrecerii timpului liber. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie.  

Ref: BRUK20190730002 

 

O companie din Polonia, specializata in producerea de articole 
exclusive pentru animale, cauta parteneri producatori de 
componente din piele, in special gulere si genti, pentru incheierea 
de contracte de subcontractare. Ref: BRPL20190904001 

O companie din Norvegia este specializata in producerea de 
capace termoizolante. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de producere la comanda. Ref: BRNO20190424001 

Un IMM din Suedia, specializat in fabricarea si vanzarea 
detergentului fabricat din ulei de gatit vegetal reciclat, cauta 
furnizori de ambalaje ecologice si reciclabile pentru incheierea de 
contracte de productie la comanda. Ref: BRSE20190904001 

Un IMM din Olanda, specializata in responsabilitate sociala 
corporatista este interesata sa cumpere produse alimentare care 
nu mai pot fi vandute (pe mai departe) pe pietele obisnuite. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 
de distributie. Ref: BRNL20190826001 

Un IMM din Suedia activ in marketing si vanzari, cauta parteneri 
specializati in industria chimica si a produselor cosmetice pentru 
incheierea de contracte de productie la comanda.  
Ref: BRSE20190527001 

O companie din Olanda activa in domeniul transportului de 
marfuri aerian, rutier si maritim, cauta noi parteneri de afaceri, 
preferabil in regiunile (estice) europene, africane si asiatice, 
pentru incheierea de contracte de achizitie.  
Ref: BRNL20190718001 

O companie din Franta, specializata in productia de dispozitive 
inovatoare, cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
productie la comanda. Ref: BRFR20190731001 

O companie din Germania, specializata in dezvoltarea si 
producerea de case de dimensiuni mici, modulare, cauta 
parteneri europeni pentru asamblare cu scopul de a asigura un 
sistem descentralizat si durabil de instalare. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii.  
Ref: BRDE20190909001 

O companie din Marea Britanie, specializata in comertul cu 
produse alimentare, uleiuri vegetale, ingrasaminte, hrana pentru 
animale si produse de energie solara, ofera servicii de 
consultanta, marketing si asistenta pentru vanzari. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de agentie comerciala. 
Ref: BRUK20190812002 

Oferte de tehnologie 

Un IMM din Suedia, specializat in medicina tehnologica a 
dezvoltat un nou hidrogel antimicrobian destinat pentru aplicatii 
de ingrijire a ranilor. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de licenta, acorduri comerciale sau tehnice.  
Ref: TOSE20190816001 

O companie din Spania a dezvoltat un sistem inteligent, intuitiv si 
vizual conceput pentru gestionarea optima a retelelor de transport 
prin analiza datelor. Bazat pe GIS (Sistem Informational 
Geografic), analizeaza inregistrarile pasagerilor in combinatie cu 
mai multe date, inclusiv traficul si datele geospatiale. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de comerciale cu 
asistenta tehnica, cooperare tehnica sau asociere in 
participatiune. Ref: TOES20190729001 

Un centru de cercetare din Cehia doreste sa se alature unui 
consortiu in cadrul unui proiect de cercetare european. Echipa de 
cercetare poate contribui cu expertiza in nanomateriale foto / 
catalitice care sunt utilizate pentru indepartarea antibioticelor din 
apele uzate. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
cercetare. Ref: TOCZ20190802001 

O companie din Marea Britanie a dezvoltat o platforma digitala 
interactiva pentru ca persoane de toate varstele si din toate 
mediile sociale sa isi poata impartasi povestile online, cu scopul 
de a fi ajutate. Se cauta parteneri (universitati, companii de 
coaching, organizatii de sanatate publica) pentru a incheia 
contracte de cercetare sau de acord comercial cu asistenta 
tehnica. Ref: TOUK20190716002 

Un institut de cercetare din Letonia a dezvoltat o tehnologie 
pentru curatarea automata a panourilor solare. Tehnologia se 
refera la dispozitivele semiconductoare sub forma de panouri, 
care transformă energia solara in electricitate. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 
Ref: TOLV20190313001 



Un institut de cercetare din Ucraina, activ in cercetari stiintifice 
si tehnice, este implicat in dezvoltarea unui sistem automatizat 
bazat pe senzori seismico-acustici-electronici. Institutul are o 
baza stiintifico-tehnico-materiala pentru cercetare si cauta 
parteneri pe termen lung, interesati in dezvoltarea si distributia 
sistemelor automatizate, prin incheierea de contracte 
comerciale, tehnice sau de cercetare. Ref: TOUA20190730001 

Un IMM din Olanda este un producator de sisteme de detectie 
cu un singur foton. Principiul de detectare se bazeaza pe 
trecerea unui nanofil de la starea superconductiva la cea 
rezistiva la absorbtia unui singur foton. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 
Ref: TONL20190726001 

O companie de software din Marea Britanie a dezvoltat un 
algoritm de inteligenta artificiala care prezice cu precizie ridicata 
o oprire cardiaca brusca.  Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de cooperare tehnica sau de licenta.  

Ref: TOUK20190905001 

 

O IMM din Belgia ofera module solare inovatoare flexibile care 
pot fi instalate pe acoperisuri cu acces dificil, structuri slabe si/
sau temporare, pe vehicule (autobuze, trenuri, camioane etc.). 
Compania doreste sa se alature unui consortiu pentru apelul  
LC-MG-1-12-2020. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cercetare. Ref: TOBE20190806001 

Un centru de cercetare din Spania, implicat in procesele de 
inovare industriala, a dezvoltat o platforma, bazata pe coduri QR 
dinamice, care permite companiilor sa gestioneze si sa 
conecteze procesele de productie dinamice, adaugand valoare 
produselor offline. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cooperare tehnica si/sau de cercetare. Ref: 
TOES20190828001 

Cereri de tehnologie 

O companie din Olanda, specializata in servicii de transport 
aerian, cauta parteneri care pot oferi solutii tehnice 
automatizate, prin incheierea de contracte de prestari servicii 
sau de cooperare tehnica. Ref: TRNL20190808001 

O companie din Lituania, specializata in fabricarea ceaiului din 
flora salbatica, cauta parteneri care pot oferi o tehnologie care 
elimina frunzele contaminate de pe linia de productie, pentru 
incheierea de contracte de cooperare tehnica. Ref: 
TRLT20190715001 

Un IMM din Suedia, specializata in dezvoltarea de dispozitive 
medicale, cauta producatori pentru hidrogeli antibacterieni, prin 
incheierea de contracte de producer la comanda.  

Ref: TRSE20190813001 

 

O companie din Austria a inceput prima comunitate ‘Cradle-to-
Cradle’ din industria tipografiei si cauta partneri care ofera 
tehnologii, materiale si procese durabile pentru mediu in lantul 
valoric de imprimare, pentru incheierea de contracte comerciale 
cu asistenta tehnica. Ref: TRAT20190917001 

Un IMM din Belgia doreste sa isi extinda activitatile in domeniul 
energiei solare cu dezvoltarea unui panou solar fara fir. Se 
cauta parteneri care pot oferi tehnologii laser sau de inductie, 
prin incheierea de contracte de cercetare.  

Ref: TRBE20190724001 

 

Un organism public din Spania, specializat in solutii software, 
cauta parteneri industriali sau institutii de cercetare care pot 
dezvolta si implementa o infrastructura electronica cu 
capacitatea de a integra si gestiona spatial mai multe date 
online despre mediu, prin incheierea de contracte de cooperare 
tehnica. Ref: TRES20190616001 

Un IMM din Finlanda, specializat in ecologie, cauta parteneri ce 
pot oferi tehnologii pentru recoltarea din oceane a algelor, in 
special a algelor albastre-verzi, cu scopul de a exploata 
biomasa marina in mod sustenabil. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de licenta sau de cooperare tehnica.  
Ref: TRFI20190820001 

Un IMM din Coreea, specializat inginerie aviatica, cauta 
parteneri de tipul proiectantilor și a producatorilor de avioane 
electrice sau producatori LIDAR / SAR, care pot oferi tehnologii 
pentru controlarea dronelor si controlere de aviatie. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare si de 
asistenta tehnica.  Ref: TRKR20190726001 

Un producator de imprimante 3D din Polonia cauta furnizori de 
materiale care ar putea fi utilizate ca implanturi dentare sau 
fatete imprimate 3D. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TRPL20190826001 

 

O companie din Germania, specializata in domeniul IT, cu 
expertiza in domeniul automatizarii si monitorizarii cladirilor, 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare 
tehnica. Ref: TRDE20190909001 



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 


