
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 Spania, specializata in eficienta energetica, a dezvoltat o 
unitate de control al debitului pentru instalarea in mixere termostatice si non-
termostatice (dus). Acest dispozitiv ofera un flux constant, reduce fluctuatiile 
de temperatura si creeaza un confort optim pentru utilizatori. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BOES20200225001 

O companie din Polonia este specializata in combinarea dezvoltarii si a artei 
in experiente inovatoare pentru angajatii de birou, companii si ONG-uri. Artistii 
si formatorii proiecteaza solutii (ateliere, instruire, proiecte artistice) care 
activeaza potentialul participantilor si ii sustin sa fie inovatori si sa functioneze 
mai bine in cadrul echipei. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de subcontractare. Ref: BOPL20200323003 

O companie de incredere din Suedia fondata acum 15 ani oferă prin acorduri 
de externalizare asistenta tehnica, servicii pentru clienti, Centru de operare a 
retelei (CNP), monitorizare, punct de contact unic (SPOC) si servicii de 
streaming video. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
outsourcing. Ref: BOSE20200408001 

O companie din Italia ofera conserve de legume si fructe de mare in ulei, intr-o 
gama de peste trei sute de produse de inalta calitate (certificate 
internationale). Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 
servicii de distributie si de agentie comerciala. Ref: BOIT20200312001 
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O companie din Cehia este specializata in montaj, verificari 
duble de calitate si ambalare a componentelor electrice. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
subcontractare. Ref: BOCZ20200317001 

O companie din Malta este specializata in produse 
medicale aferente echipamentelor de protectie personala 
(PPE). Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de prestari servicii de distributie. Ref: BOMT20200407001 

Un IMM din Marea Britanie, specializat in tehnologie bio, a 
dezvoltat o aplicatie de sanitate  care este utilizata pentru a 
efectua diagnosticul din prima faza. Aplicația previne, de 
asemenea, transferul de viruși si boli infecțioase, cum ar fi 
Covid-19, prin utilizarea de imagini de inalta  tehnologie de 
senzori. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de agentie comerciala si/sau asociere in participatione. 
Ref: BOUK20200407001 

O companie din Portugalia este specializata in prelucrari si 
echipamente speciale, conforme cu tehnologia 3D-CAD 
(proiect asistat de computer). Se cauta parteneri care au 
nevoie de prelucrarea pieselor metalice, precum si de 
fabricarea de echipamente pentru incheierea de contracte 
de subcontractare. Ref: BOPT20200318004 

O companie din Ucraina este specializata in fabricarea de 
bauturi alcoolice precum rachiu, whisky si bauturi spirtoase 
de fructe. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BOUA20200116001 

O agenție de design si IT din Ucraina ofera experiența UX 
si UI pentru startup-uri și companii inteligente, prin 
incheierea de contracte de outsourcing.  
Ref: BOUA20200408001 

Cereri de afaceri 

O companie de dimensiuni mici din Italia, specializata in 
inginerie mecanica de precizie, a dezvoltat un aparat 
inovator pentru colectarea separata a deseurilor. Aparatul 
este capabil sa diferentieze pana la 7 tipuri de deseuri; a 
fost creat pentru uz casnic privat, spitale, scoli, companii si 
alte tipuri de organizatii similare. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de productie la 
comanda. Ref: BRIT20200325001 

O companie din Rusia este specializata in productia de 
diverse tipuri de mobilier: birou, rezidential si stradal. 
Compania caută un furnizor de feronerie si accesorii pentru 
mobilier, inclusiv (incuietori, manere etc.) pentru incheierea 
unui contract de productie la comanda.  

Ref: BRRU20200213002 

 

O companie din Belgia specializata in proiectarea unor 
bratari sustenabile cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de producere la comanda.  

Ref: BRBE20200327001 

 

O companie din Spania este specializata in distributia de 
produse si echipamente medicale și sanitare. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 
de distributie. Ref: BRES20200304001 

Un IMM din Polonia, activ in industria textile, este 
specializata in producerea de tarcuri pentru caini, paturi si 
saci. Se cauta parteneri (ex. fabrici de cusut) pentru 
incheierea de contracte de productie la comanda.  
Ref: BRPL20200318001 

O companie din Olanda este specializata in confectii 
imbracaminte pentru copii. Se cauta parteneri pentru 
producerea de imbracaminte din denim pentru copii prin 
incheierea de contracte de productie la comanda.  
Ref: BRNL20200202001 

O autoritate publica din Irlanda este activa in industria 
textile. Se cauta parteneri care pot furniza solutii durabile 
pentru gama actuala de imbracaminte de lucru si 
echipamente personale de protectie (PPE), prin incheierea 
de contracte de productie la comanda sau de furnizori.  
Ref: BRIE20200107001 

O companie din Italia, specializata in domeniul proceselor 
de fabricatie aditiva, ca raspuns la situatiile de urgenta 
Covid-19, a proiectat si prototipat un dispozitiv de protectie 
faciala. Prototipurile au fost elaborate urmand instructiuni 
de la profesionistii din domeniul sanatatii. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de furnizori.  
Ref: BRIT20200402001 

O companie din Olanda specializata in produse ecologice 
furnizeaza paie din materiale alternative plasticului. 
Compania a dezvoltat o tehnica inovatoare pentru 
fabricarea paielelor de grau din pulpa de grau. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de producere la 
comanda. Ref: BRNL20200325001. 

Oferte de tehnologie 

Un grup de cercetare din Spania cauta potentiali parteneri 
care sa aplice pentru proiecte europene axate pe tulburari 
neuromusculare, regenerare musculara/celule stem, 
tulburari de pierdere a muschilor legate de varsta, fragilitate 
si exercitii fizice. Grupul de cercetare are o experienta de 
peste 20 de ani in aceste domenii de cercetare si in 
dezvoltarea de proiecte finanțate de cercetare si 
dezvoltare. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cercetare. Ref: TOES20200326001 

Un dezvoltator de software din Germania a dezvoltat o 
automatizare extrem de scalabila a functiilor Excel in cloud 
sub forma unui editor. Acest editor permite consolidarea 
datelor din surse diferite intr-un singur fisier si accesul la 
aceste date de catre diferiti utilizatori. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 
tehnica. Ref: TODE20200401001 

Un centru privat de cercetare tehnologica din Portugalia a 
dezvoltat tehnologia de turnare prin injectie a metalelor 
(MIM), o tehnologie inovatoare pentru productia in serie de 
piese metalice mici si precise. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de producere la comanda sau 
comercial cu asistenta tehnica. Ref: TOPT20200323001 

O companie din Grecia, specializata in domeniul ingineriei 
biomedicale, ofera doua sisteme portabile inovatoare 
pentru imagistica in vivo a compusilor cu marcaj 
radiomarcat din plamanii de șoarece. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 
tehnica.Ref: TOGR20200407001 



O companie din Italia cu experienta profesionala in sisteme 
inovatoare de trasabilitate aplicata intreprinderilor de 
dimensiuni mici, a dezvoltat un sistem de trasabilitate 
flexibil adecvat companiilor active in prelucrarea 
alimentelor in sectorul agroalimentar. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 
tehnica. Ref: TOIT20200317001 

O companie din Spania ofera o gama larga de produse si 
servicii in domeniul nanobiotehnologiei a dezvoltat 
nanoconductori multimodali care pot fi folositi in livrarea de 
medicamente, livrari directionate pentru etichetare, 
imagistica si urmarire. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TOES20200401001 

O companie din Italia a dezvoltat o platforma de 
comunicare integrata cu dispozitive care pot fi purtate 
pentru a sprijini operatorii medicali din prima linie (asistenti 
medicali, operatori de triaj, asistenti medicali) pentru a 
comunica cu un centru medical centralizat sau pentru a 
colecta pacientii parametrul vital, cu mainile libere. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale 
cu asistenta tehnica. Ref: TOIT20200402001 

Un start-up din Italia, specializat in produse si servicii in 
domeniul inteligentei artificiale (AI), a dezvoltat o biblioteca 
de servire / API care poate fi adaptata modelelor AI pentru 
a obtine explicatii centrice umane, pentru a detecta 
anomalii si a imbunatati eficienta, robustetea si increderea 
generala in productiile de modele AI. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de licenta sau de cercetare. 
Ref: TOIT20200325001 

Un start-up innovator din Franta ofera solutii de ecuatii 
matematice, modelare matematica si calcul stiintific pentru 
diverse aplicatii. Tehnologia aduce utilizatorilor avantaje 
precum 100% incredere in rezultate, imbunatatirea 
semnificativa a indicatorilor si reducerea drastica a timpului 
in proiectarea, optimizarea si punerea in functiune a 
produselor sau a fenomenelor complexe. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare 
tehnica sau de cercetare. Ref: TOFR20200218001 

Un start-up din Italia foloseste instrumente si tehnici de 
ultima generație de inteligenta artificiala pentru a optimiza 
operatiunile de afaceri. Acestea ofers un produs specific, 
care favorizeaza progresele recente in domeniul invatarii 
automate generative pentru a permite schimbul de date 
sigure si care respecta legea confidetialitatii intre companii. 
Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
cooperare tehnica sau de cercetare. 

Cereri de tehnologie 

O companie din Olanda este activa in domeniul 
transportului de marfa.  Se cauta parteneri care ofera solutii 
prietenoase cu natura pentru incheierea de contracte de 
cooperare tehnica sau de cercetare.  

Ref: TRNL20200406001 

 

Un producator de metale refractare din Austria cauta o 
solutie tehnica pentru a extrage informatiile relevante din 
seturile de date mari. Acesta isi propune sa analizeze 
datele in contexte stiintifice si tehnice pentru a optimiza 

eficienta energetica, stabilitatea proceselor, controlul 
calitatii si reducerea deseurilor. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 
Ref: TRAT20200310002 

Un spin-off din Elvetia a dezvoltat o tehnologie catalitica 
pentru procesarea biomasei agricole / alimentare pentru 
productia de prebiotice. Se cauta producatori de cu 
experienta in procesarea biomasei ca materie prima, 
pentru incheierea de contracte de producere la comanda. 
Ref: TRCH20200310001 

Un IMM din Spania activa in domeniul consultantei clinice 
a brevetat un nou biosenzor endouterin care vizeaza 
facilitarea traversarii spermei prin mucusul cervical si 
detectarea prezentei spermei in canalul cervical spre 
cavitatea uterina.  Acest dispozitiv se adreseaza in special 
cazurilor de subfertilitate cu un diagnostic anterior de 
motilitate scazuta a spermatozoizilor. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica.  
Ref: TRES20200313001 

Un IMM din Olanda este activ in industria alimentara prin 
amestecarea si ambalarea ingredientelor pulbere. Se 
opereaza mixere dinamice complet automatizate care 
amesteca materiile prime intr-un amestec omogen. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TRNL20200303001 

O companie din Portugalia activa in domeniul trasportului 
a dezvoltat un program avansat de instruire pentru soferii 
operatorilor de transport pentru a-si imbunatati 
performantele. Compania ar dori sa isi distribuie cursurile in 
mai multe limbi, fara a fi nevoie sa dezvolte subtitrari sau 
sa editeze videoclipuri actuale si cauta parteneri pentru a 
dezvolta un instrument de traducere vocala. Se cauta 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica 
sau de cercetare. Ref: TRPT20200224001 

O companie din Olanda specializata in produse de 
curatenie cauta o solutie ergonomica pentru manipularea si 
mutarea containerelor grele de hartie de pana la 150 kg in 
interiorul cladirilor. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cooperare tehnica sau de productie la 
comanda. Ref: TRNL20200218001 

O companie din Austria este activa in industria metalelor 
refractare si cauta partneri specializati in solutii tehnica 
pentru a masura in conditii extreme diferiti parametri 
precum gazul, temperatura, conditiile de suprafață ale 
molibdenului si tungstenul din cuptoarele industriale. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de conctracte comerciale 
cu asistente tehnica. Ref: TRAT20200310001 

O companie din Italia activa in industria hartiei s-a 
specializat in tratamente ecologice ale hartiei. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare 
tehnologica si/sau comerciale cu asistenta tehnica. 
Ref: TRIT20200316001 

O companie din Austria specializata in proiectarea, 
asamblarea si impachetarea testelor diagnostic in vitro 
(IVD), cauta parteneri pentru etichetarea si pregatirea 
documentatiei produselor, prin incheierea de contracte de 
producere la comanda. Ref: TRAT20200331001  



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 


