
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 

Un IMM din Olanda detine diverse retete exclusive de antiperspirante care ofera 
protectie impotriva transpiratiei. Se adreseaza farmacistilor, spitalelor, chimistilor, 
magazinelor si comertului online atat la nivel national, cat si international. 
Produsele sunt livrate in vrac sub forma de spray sau gel sau ambalate cu eticheta 
privata. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BONL20191028002 

Un IMM din Polonia, activ in sectorul IT, furnizeaza solutii pentru aplicatii mobile si 
web, precum și proiectarea produselor din industria 4.0. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de subcontractare si outsourcing. Ref: BOPL20191106002 

O companie din Albania, specializata in sectorul IT, ofera servicii de digitalizare 
(gazduire, proiectare web, sisteme, marketing si suport, consultanta IT, branding, 
dezvoltare de aplicatii mobile etc.). Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de subcontractare si outsourcing.  Ref: BOAL20191021001 

O companie din Spania proiecteaza articole de imbracaminte din matase naturala 
precum kimono, esarfe si fulare si vinde produsele prin comert electronic. Se cauta 
agenti comerciali sau distribuitori pentru incheierea de contracte de prestari servicii 
de distributie. Ref: BOES20191022001 

O IMM din Finlanda ofera un sistem de automatizare al masinilor de turnare a 
placilor utilizate in industria de prelucrare a metalelor, automobile si constructii. Se 
cauta parteneri (din industria de turnare, producatori de masini de turnat sau 
companii de servicii de automatizare) pentru incheierea de contracte de licenta. 
Ref: BOFI20191003001 
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O companie din Polonia proiecteaza si produce jucarii bazate pe 
inteligenta artificiala cu scopul de a stimula dezvoltarea cognitiva 
a copiilor intr-un spectru larg de capacitati. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 
Ref: BOPL20191008001 

O companie din Polonia, specializata in recrutarea 
profesionistilor IT din Polonia, precum si din alte tari din Europa 
Centrala si de Est, ofera servicii de externalizare si recrutare. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de outsourcing.   

Ref: BOPL20191016001 

 

O companie din Marea Britanie este producator si furnizor de 
articole de marca de inalta calitate, fabricate din lana, tweed si 
piele de oaie. Se cauta partneri pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii de distributie.  Ref: BOUK20190918001 

O companie din Germania dezvolta si produce produse de 
ingrijire din miere de Manuka si propolis. Tinctura lor patentata si 
certificata ajuta la tratarea leziunilor mucoasei bucale si ale 
gingiilor. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii de distributie. Ref: BODE20191009001 

O companie din Spania dezvolta sisteme de monitorizare a 
aerului si a apei care combina diverse sisteme IoT, inteligenta 
artificiala si nor de date. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie.  

Ref: BOES20190807001 

 

Cereri de afaceri 

Un distribuitor din Spania de produse si echipamente 
profesionale pentru fotografii si video cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BRES20191022001 
 
O agentie de recrutare din Germania recruteaza angajati pentru 
clientii sai din diverse sectoare (ex. ingrijire medicala, inginerie, 
agricultura, productie, logistica). Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii.  
Ref: BRDE20191018001 
 
O companie din Marea Britanie sustine industria circulara a 
modei si proiecteaza imbracaminte sustenabila pentru femei. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de producere la 
comanda. Ref: BRUK20191029001 
 
O companie din Suedia cauta furnizori din UE care sa le poata 
furniza articole pentru magazinul web, in special in zona 
produselor casnice si de agrement. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de furnizori.  
Ref: BRSE20191003001 
 
O companie din Germania specializata in construirea 
echipamentelor inteligente pentru retelele de distributie a apei, 
cauta parteneri cu expertiza dovedita in dezvoltarea de produse 
software pentru monitorizarea si prelucrarea datelor, pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii.  
Ref: BRDE20190923002 
 
O companie din Marea Britanie este specializata in depozitarea 
si distribuirea eficienta a produselor. Compania are un depozit de 
12,5kmp / ft care este complet asigurat livrare rapida. De 
asemenea, au un departament de marketing digital pe care il 
folosesc pentru a optimiza site-urile si platformele de comert 
electronic. Se cauta parteneri pentru inchierea de contracte de 
prestari servicii de distributie. Ref: BRUK20191028001 

O companie din Albania este specializata in distributia 
produselor farmaceutice. Pe langa distribuirea de produse 
medicale compania ofera si alte servicii esentiale, cum ar fi: 
depozitare, servicii de reglementare, farmacovigilenta si 
comercializare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de prestari servicii de distributie. Ref: BRAL20191104001 
 
O mica fabrica de bere din Suedia cauta furnizori de butoaie de 
stejar, capabili sa furnizeze butoaie care au fost utilizate pentru 
maturarea vinurilor premium in conditii specifice. Se cauta 
parteneri pentru inchierea de contracte de prestari servicii de 
furnizori. Ref: BRSE20191001001 
 
O companie din Franta ofera servicii orientate spre vanzari B2B 
sau B2C, in special in canalul de distributie. Compania detine 11 
agentii in Franta si cauta un partener similar, pentru a raspunde 
in comun solicitărilor de afaceri ale marilor grupuri internationale 
la nivel European, prin incheierea de contracte de outsourcing. 
Ref: BRFR20190923002 
 
O companie din Franta distribuie si integreaza masini-unelte, 
roboti, roboti colaborativi si sisteme de manipulare pentru 
industria metalurgica, siderurgica, plastica, de mobilier, 
automobila si aerospatiala. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de prestari servicii si de agentie de vanzari. Ref: 
BRFR20191001001  
 

Oferte de tehnologie 

Un IMM din Belgia este furnizor de servicii bazate pe cercetare in 
dermatologie. In contextul bolilor inflamatorii cronice ale pielii, 
IMM-ul a dezvoltat modele specifice care imita dermatita atopica 
si psoriazisul. Aceste modele sunt validate si raspund pozitiv la 
tratament cu diferite criterii de referinta. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cooperare tehnica.  
Ref: TOBE20190225001 
 
O IMM din Italia specializa in mecatronica a implementat si a 
patentat o tehnologie bazata pe inversarea fazelor si a dezvoltat 
o „masina de pulverizare” testata pentru a produce patch-uri 
biocompatibile pentru regenerarea tesuturilor si a valvelor 
cardiace avand o baza polimerica. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cooperare tehnica si de cercetare. 
Ref: TOIT20190920001 
 
Un start-up din Marea Britanie este specializat pe dezvoltarea 
tehnologiilor de energie regenerabila pentru tarile cu venituri mici. 
Compania a inventat o baterie Li-ion inteligenta si modulara. 
Aceasta baterie poate utiliza celule de baterii Li-ion noi sau 
reciclate pentru a stoca energie curata si accesibila din surse 
regenerabile, fiind low-cost si de lunga durata. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica.  
Ref: TOUK20191007001 
 
Un grup de cercetare din Spania a dezvoltat aplicatii care permit 
imbunatatirea performantei studentilor si cercetatorilor in 
masurarea si caracterizarea dispozitivelor RF (frecventa radio), 
prin descrierea dispozitivelor si gestionarea instrumentatiei 
necesare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
comerciale cu asistenta tehnica si contracte de cooperare 
tehnica. Ref: TOES20190731001 
 
O companie din Spania ofera o tehnologie realizata prin realitate 
virtuala cu controlere care emuleaza mainile asistentei pentru a 
instrui în inserarea catetere centrale inserate periferic (PICC). Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 
asistenta tehnica si contracte de cercetare. Ref: 
TOES20191017001 



O companie din Germania ofera o solutie SaaS (Software as a 
Service) in domeniul digitalizarii. Platforma cloud IoT (Internet 
of Things) le permite companiilor sa se conecteze, sa 
vizualizeze si sa monitorizeze dispozitivele. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica 
si de cooperare tehnica. Ref: TODE20190805002 
 
Un IMM din Suedia, specializat in domeniul farmaceutic, a 
dezvoltat o platformă validate bazata pe date clinice umane 
pentru predictii ale ADME/PK (Absorbtie, Distributie, 
Metabolism, Excretie, PharmacoKinetics) din structura chimica. 
Aceasta permite analize predictive pentru produse 
farmaceutice, cosmetice si toxicologie. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de licenta, de cooperare 
tehnica sau de cercetare. Ref: TOSE20190819001 
 
O companie din Finlanda, care a dezvoltat o noua tehnologie 
de fractionare a biomasei in principalele sale componente, de 
inalta calitate, si intr-un mod rentabil, cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica sau de 
cercetare. Ref: TOFI20191007001 

Un IMM din Belgia care gestioneaza o flota plutitoare gratuita 
de biciclete electronice conectate cauta un consortiu alaturi de 
care sa participe la un apel H2020, cu obiectivul de a reduce 
emisiile de CO2 ale transportului public prin introducerea 
acestei date in gestionarea flotei. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cercetare. Ref: TOBE20191004001 

O companie din Portugalia a dezvoltat un sistem care permite 
monitorizarea wireless a temperaturii, umiditatii, umezelii 
frunzelor, umiditatii solului, radiatiilor solare si UV, a 
precipitatiilor, presiunii atmosferice, vitezei si directiei vantului. 
Tehnologia este disponibila pentru a fi transferata catre o 
companie care ofera servicii de monitorizare a mediului sau 
pentru agricultura. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de licenta sau de cooperare tehnica.   
Ref: TOPT20191104001 
 

Cereri de tehnologie 

O companie din Coreea este specializata in dezvoltarea si 
fabricarea unui sistem de reciclare (DRS). Compania cauta 
furnizori de senzori de absortie UV pentru acest sistem in baza 
unor contracte de productie la comanda.  
Ref: TRKR20191023001 
 
O companie din Coreea, specializata in dezvoltarea si 
fabricarea unui sistem de reciclare (DRS) si a unui sistem de 
control (DCS) cauta furnizori de pompe de tip modular utilizate 

alaturi de aceste sisteme. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de producere la comanda.   
Ref: TRKR20191022001 
 
Un liceu profesional de horticultura din Letonia a dezvoltat un 
prototip de platforma robotizata autonom cu module integrate 
de camere si senzori, echipamente si software pentru 
monitorizarea cresterii plantelor. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cooperare tehnica.  
Ref: TRLV20191022001 
 
O multinationala din Olanda este specializata in domeniul 
mediului si lucreaza la un pilot cu parteneri precum 
municipalitati cu posibilitatea de a stabili un standard intr-un 
mediu de testare. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cooperare tehnica sau de cercetare.   
Ref: TRNL20191024001 
 
O companie din Coreea care a dezvoltat sisteme de reciclare 
pentru dezvoltatori (DRS) si sisteme de control pentru 
dezvoltatori (DCS) cauta parteneri  pentru incheierea de 
contracte de producer la comanda. Partenerii ar trebui sa 
dezvolte o tehnologie de control al concentrarii care masoara 
cele trei concentratii de hidroxid de tetrametilamoniu (TMAH), 
carbonat (CO3) si fotorezist (PR) in timp real.  
Ref: TRKR20191025002 
 
O companie din China specializata in industria transporturilor 
inteligente cauta parteneri tehnologici care sa poata imbunatati 
performantele solutiilor si serviciilor lor inteligente de transport 
prin contracte de cooperare tehnica. Ref: TRCN20191012001 
 
Un laborator din China specializat in retele de informatii si 
inteligenta artificiala, cauta parteneri tehnologici pentru a initia 
proiecte de cercetare si dezvoltare pentru a testa noi 
tehnologii, metode si modele pentru platforma digitala de 
transport a vehiculelor automate. Ref: TRCN20191011002 
 
Un IMM din Franta dezvolta si vinde parfumuri organice pentru 
casa si produse cosmetice pe baza de uleiuri esentiale. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracted prestari servici 
cu furnizorii si producere la comanda. Ref: TRFR20191106001 
 
O intreprindere multinationala din Marea Britanie, specializata 
in transport maritime, cauta abordari noi si rentabile pentru a 
reduce zgomotul cu frecvența joasa (10Hz) creat de evacuarea 
motoarelor diesel. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte comerciale cu asistenta tehnica sau de cooperare 
tehnica. Ref: TRUK20191104001 



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 


