
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 Slovacia, specializata in importul de accesorii de moda, tesaturi textile 
si materiale ecologice din India, cauta parteneri internationali pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie sau de producere la comanda. 
BOSK20200212001 

O companie din Slovacia, specializata in proiectarea de case cu energie redusa, cauta 
parteneri de afaceri pentru incheierea de contracte de subcontractare. Compania ofera 
consultanta si toata documentatia de proiect necesara pentru implementarea propriu-
zisa a cladirii la amenajarea terenului pana la starea finala. BOSK20191125001 

O companie din Germania este specializata in fabricarea de mobilier din lemn masiv cu 
reducere de emisii de dioxid de carbon. Produsele (mese, scaune, banci, paturi, dulapuri 
etc.) sunt destinate birourilor, hotelurilor, restaurantelor precum si persoanelor private. 
Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari de distributie.  
BODE20200409001 

O companie din Marea Britanie specializata in produse ecologice pentru industria 
alimentara si a bauturilor este interesata sa lucreze cu agenti comerciali si distribuitori 
prin incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  BOUK20200210001 

Un cluster din Polonia are drept scop promovarea si sustinerea dezvoltarii unui sistem 
energetic durabil. Clusterul are experienta profesionala in diferite proiecte de lucru si 
ofera know-how si tehnologie. Se cauta parteneri din domeniul energiei regenerabile 
pentru incheierea de contracte de outsourcing. BOPL20200218004 

O companie din Polonia ofera o analiza a performantei energetice a cladirilor pentru a 
identifica economiile potentiale de energie si costuri, precum si pentru a imbunatati 
eficienta si integrarea sistemului. Se cauta parteneri europeni pentru incheierea de 
contracte de licenta sau subcontractare. BOPL20200324002 
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O companie din Rusia este specializata in producerea de 
incalzitoare cu inductie de vortex, care sunt proiectate pentru 
incalzire, apa calda, fluidele de procesare. Aceste incalzitoare cu 
inductie de vortex permit obtinerea unor economii semnificative in 
energie electrica, precum si reducerea costurilor si a timpului 
materialului in timpul instalarii echipamentului. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 
BORU20200419002 

O companie din Ucraina este specializata in producere de 
absorbant biodegradabil pentru scurgerea de uleiuri care 
absoarbe. Se cauta parteneri (activi in productia, prelucrarea, 
stocarea, transportul si utilizarea produselor petroliere si a 
lubrifiantilor) pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie. BOUA20200423001  

O companie din Cehia spacializata in standuri pentru biciclete, 
ofera un model inteligent cu incarcator incorporat pentru biciclete 
electrice. Suportul pentru biciclete este complet autonom si 
utilizatorul il poate debloca cu un card fara contact. Standul este 
conectat la internet si este echipat cu incarcator solar. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de agentie comerciala. 
BOCZ20200424001 

Un companie din Finlanda, specializata in sisteme inteligente de 
iluminat cu LED-uri destinate pentru supermarketuri, lanturi de 
hipermarketuri, cafenele si magazine de specialitate, cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie.  BOFI20200408002  

O companie din Spania, specializata in producerea si 
comercializarea carnii organice de miel, ofera atat carcasa 
intreaga, cat si butasi de carne de miel. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 
BOES20200327004 

O companie din Spania a create o platforma pentru a rezerva 
experiente din lumea vinului, la un tur intr-o vinarie sau la o 
degustare de vinuri la casa unui somelier. Pe platforma puteti gasi 
diferite evenimente care se desfasoara in principal printre crame si 
somelieri. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii. BOES20200218001  

O companie din Spania este un producator cu traditie al uleiului de 
masline organic si extravirgin. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de prestari servicii de distributie. BOES20190729002  

O scoala culinara si de catering din Spania se bazeaza pe 
bucataria artizanala spaniola. Obiectivul clasei este sa invete 
povestea despre orez si paella, instrumente si utilizarea lor, 
ingredientele si alegerea lor, gatirea si prezentarea produsului 
final. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de agentie 
comerciale. BOES20190805002  

O companie din Spania, specializata producerea de inghetata, 
cauta furnizori de ambalaje pentru inlocuirea celor din plastic, 
pentru stabilirea de contracte de producer la comanda. Compania 
are nevoie de recipiente de 500 ml si 80-100 ml cu capace de 
carton sau un fel de material biodegradabil. BOES20191106001  

O companie din Spania este o francize cunoscuta pentru modul 
sau revolutionar de a face si a vinde inghetata. Conceptul original 
al acestei arte de confectionare a produselor provine din 
Thailanda. Se cauta parteneri internationali pentru incheierea de 
contracte de francize. BOES20190807002  

O companie din Spania, fondata acum 23 de ani, ofera materii 
prime organice precum: faina de migdale, pasta de migdale, ulei 
de migdale, ierburi, citrice deshidratate si ulei de masline picant. 
Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de agentie 
comerciala sau de prestari servicii de distributie. 
BOES20200123001 

O companie din Spania, specializata in productia de produse 
lactate de calitate, opereaza in principal in domeniul alimentatiei 
funtionale si pentru sugari. Intreaga gama de produse este 

obtinuta prin procesarea laptelui proaspat furnizat zilnic de la 
fermele locale, care au certificari de control al calitatii. Compania 
are orientare spre sustenabilitate, astfel, toate produsele sunt 
ambalate in materiale 100% regenerabile. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 
BOES20200304001  

O companie din Spania, specializata in producerea si vanzarea de 
produse citrice cu congelare rapida de la coji de citrice (felii, zaruri, 
granule) pana la felii de citrice, cauta potentiali parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  
BOES20190725001  

O companie din Spania, specializata in sectorul de panificatie, 
produce dulciuri mediteraneene traditionale. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 
BOES20200326001 

Cereri de afaceri 

O companie din Germania, activa in inginerie si consultanta, este 
specializata in energia geotermica,  tehnologie de foraj si 
proiectarea masinilor speciale. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie sau de 
agentie comerciala. BRDE20200224001 

O companie din Spania cauta noi parteneri care sa furnizeze 
produse sanatoase si naturale, fara alergeni (cum ar fi batoane, 
bete, vafe, paste) fara gluten, lactoza sau zahar adaugat si 
conservanti, pentru incheierea de contracte de producer la 
comanda. BRES20190513001 

O companie din Spania a dezvoltat sisteme de generare solara 
modulare, usoare, portabile, pliabile si usor de utilizat pentru medii 
rezidentiale, comerciale si de afaceri. Aceste sisteme sunt formate 
dintr-o serie de module, fiecare cuprinzand o structura 
autoportanta care include o urmarire solara pe 2 axe si panouri 
fotovoltaice (PV) semi-flexibile si o cutie compacta care contine 
invertor si baterie. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de producere la comanda. BRES20190627001 

Un IMM din Polonia, care isi desfasoara activitatea in sectorul 
agricol, cauta producatori de masini specializate pentru a prelucra 
lana de lemn. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
furnizori. BRPL20200313001 

Un IMM din Belgia este activ in tratarea apelor uzate si cauta 
plase pentru rezervoarele sale de beton. Plasele sunt folosite 
pentru a retine perlele care joaca rolul de purtator bacterian in 
rezervor. Se cauta parteneri pentru incheierea de contacte de 
furnizori. BRBE20191015001 

O autoritate publica din Irlanda doreste sa exploreze piata 
europeana pentru a achizitiona solutii inovatoare si durabile pentru 
produse de imbracaminte de lucru. Se cauta producatori si/sau 
furnizori care pot furniza o solutie mai durabila pentru gama 
actuala de imbracaminte de lucru cu echipament personal de 
protectie (PPE). Produsele durabile ar trebui sa satisfaca cerintele 
privind proprietatile tehnice si capacitatea de uzura pentru 
utilizatorul final. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de producere la comanda sau de furnizori. BRIE20200107001 

O companie din Olanda produce paie din materiale alternative, 
eliminand plasticul din productie. Paiele de grau pot fi considerate 
o alternativa durabila pentru paiele din plastic, care au un efect 
negativ asupra mediului. Recent, compania a dezvoltat o tehnica 
inovatoare pentru fabricarea paielor din pulpa de grau. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de producere la comanda. 
BRNL20200325001 

Un IMM din Portugalia, specializat in analize tehnice, proiectare, 
servicii de consultanta pentru utilizatorii finali/investitori si 
implementarea managementului energiei in cladiri, industrie si 
logistica, cauta noi produse inovatoare (echipamente de control si 
software, senzori si dispozitive de contorizare). Se cauta parteneri 



pentru incheierea de contacte de agentie comerciala.  
BRPT20200427001 

Un IMM din Portugalia, specializat in analiza tehnica si 
implementarea proiectelor de eficienta energetica, consum de apa 
si solutii de eliminare a deseurilor organice, cauta noi produse 
inovatoare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii de distributie.  BRPT20191023001 

Oferte de tehnologie 

O companie din Slovacia ofera senzori si aplicatii software 
inteligente IoT pentru gestionarea inteligenta a deseurilor.  
Compania a dezvoltat o solutie moderna si usor de utilizat, care 
ofera monitorizarea continua a nivelului de deseuri in containere 
prin intermediul senzorilor cu ultrasunete incorporate in fiecare 
container. Senzorii sunt robusti, rezistenti la apa si la socuri, in 
timp ce durata lor de viata este de peste 10 ani. Acestea sunt 
construite pentru a functiona complet la temperaturi de la -40 ° C 
la + 85 ° C si sunt setate sa masoare pana la 4 metri adancime, 
care poate fi extins daca este necesar. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cercetare. TOSK20200309001  

Un IMM din Franta, specializat in calcul, a dezvoltat un plug-in 
care permite unui site web sa fie accesibil persoanelor cu 
dizabilitati sau persoanelor in varsta, prin adaptarea structurii si 
afisarii in functie de tipul de handicap al fiecarui vizitator. Se cauta 
incheierea de acorduri de cooperare tehnica sau acorduri 
comerciale cu asistenta tehnica cu autoritatile sau companiile care 
opereaza in vanzarea de produse sau servicii pentru persoane cu 
dizabilitati sau persoane in varsta. TOFR20200414001 

Un inventator din Spania a dezvoltat si patentat o coloana de 
turbine eoliene pentru producerea de energie durabila. Este 
formata dintr-un sistem de lame verticale care functioneaza cu 
ajutorul vantului si il transforma in energie durabila. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de licenta sau de 
producere la comanda. TOES20200222001 

O companie din Polonia, specializata in domeniul cercetarii faunei 
salbatice si a consultantei de mediu, a dezvoltat si a patentat un 
sistem pentru sectorul eolian. Aceasta tehnologie ofera industriei 
un instrument simplu, automat on- si off-shore, pregatit pentru 
monitorizarea mortalitatii liliecilor si a pasarilor. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contacte de licenta sau comerciale cu 
asistenta tehnica.  TOPL20200424001 

O companie din Ucraina, specializata in cercetare si dezvoltare, a 
dezvoltat o tehnologie pentru producerea de hidrogen „verde” din 
deseurile de productie de biodiesel - bio-glicerina, precum si 
bioetanol. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
cooperare tehnica. TOUA20200417001 

Un start-up din Italia a dezvoltat si patentat o uzina de productie 
ecologica, care optimizeaza productia de spirulina folosind energia 
si caldura produsa din biogaz prin digestia anaeroba a biomasei in 
cadrul aceluiasi proces de productie. Cantitatea productiei este 
crescuta de zece ori in comparatie cu alte procese de productie cu 
aceeasi cantitate de pamant. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  TOIT20200416002  

O companie din Spania a dezvoltat o tehnologie pentru agricultura 
fara reziduuri utilizand solutii inovatoare de bio-stimulanre 
formulate din extracte vegetale si minerale. Se cauta parteneri 
interesati sa dezvolte noi solutii pentru nevoi specifice si/sau 
parteneri interesati sa abordeze noi idei de cercetare si dezvoltare, 
prin incheierea de contracte de cooperare tehnica. 
TOES201809040034 

O companie din Spania, specializata in digitalizarea informatiilor 
referitoare la ingrijirea plantelor, a dezvoltat o aplicatie si un 
software pentru gestionarea/ certificarea tuturor sarcinilor de 
intretinere realizate in palmieri, plante si culturi. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica sau 
de asociere in participatiune.  TOES20200210001 

Un cercetator independent, rezident in Portugalia, a dezvoltat o 
imprimanta carteziana 3D, care foloseste materiale de unica 
folosinta ca materie prima, speciale pentru containerele de deseuri 
sau reciclare. Se cauta parteneri pentru activi in reciclarea 
plasticului sau care produce imprimante 3D si/sau componente, 
pentru incheierea de contracte de cercetare sau de cooperare 
tehnica. TOPT20200310001  

O companie de cherestea din Olanda este activa in domeniul 
protectiei durabile a lemnului si a dezvoltat o noua tehnologie 
inovatoare de modificare durabila a lemnului, bazata pe piroliza 
rapida si alte materii prime bio. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 
TONL20200217001 

Cereri de tehnologie 

O companie din Olanda activa in reciclare, este specializata in 
separarea rezidurilor din cenusa de la uzinele electrice in 
semifabricate (granule), fractii minerale si metale valoroase. Se 
cauta tehnologii inovatoare si/sau alte idei pentru a detecta si 
elimina aceste particulele din cenusa ramasa, prin incheierea de 
contracte de cercetare sau tehnologie. TRNL20200428001  

Un mare centru de conventii din Olanda cauta solutii pentru a se 
asigura ca deseurile de catering devin un flux mono care poate fi 
reciclat cu usurinta. Se cauta parteneri care sa dezvolte materiale 
si produse alternative, prin incheierea de contracte de cooperare 
tehnica. TRNL20200103001 

O companie din Spania, activa in inginerie, servicii, constructii si 
materiale, lucreaza pentru imbunatatirea calitatii aerului din orase. 
Se cauta in mod activ tehnologii dedicate purificarii aerului in orase 
cu un indice ridicat de poluare a aerului, dintre care solutii bazate 
pe gradinarit urban. Se au in vedere contracte de cooperare 
tehnica. TRES20200207001 

O companie din Rusia cauta proprietarii unei tehnologii care sa 
permita sortarea deseurilor solide municipale pentru a produce 
combustibil solid recuperat (SRF), care va fi utilizat pentru 
producerea de energie electrica. Se au in vedere contracte 
comerciale cu asistenta tehnica, contracte de asociere in 
participatiune sau de licenta. TRRU20200208001 

O companie din Olanda, producator de concentrat de suc de 
fructe, cauta tehnologii inovatoare pentru a reduce cererea de 
oxigen chimic (COD) si a cantitatii de agenti de curatare din apa 
reziduala, pentru a reduce costurile si a realiza o operatiune mai 
durabila. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
cooperare tehnica. TRNL20200331001 

Un spin-off din Elvetia a dezvoltat o tehnologie catalitica pentru 
procesarea biomasei agricole/ alimentare pentru productia de 
prebiotice. Se cauta un producator cu experienta in procesarea 
biomasei ca materie prima, pentru a produce hrana animalelor sau 
alimente, prin incheierea de contracte de producere la comanda. 
TRCH20200310001 

O companie din Olanda proiecteaza, construieste si opereaza 
instalatii tehnice in lucrari complexe precum piscine. Se cauta 
parteneri care pot oferi o tehnologie pentru a determina economic 
si eficient contaminarea microbiana in apa de piscina fara cloruri, 
prin incheierea de contracte de cercetare sau de cooperare 
tehnica. TRNL20200219001 

O companie din Olanda face parte dintr-o multinationala lider in 
producerea de ingrasaminte inovatoare si de inalta calitate. Se 
cauta companii, medici universitari si alti experti in ingrasaminte, 
agricultura, cresterea culturilor si eficienta utilizarii nutrientilor cu 
tehnologii si idei noi, pentru a creste eficacitatea utilizarii 
ingrasamantului pentru o agricultura durabila. Se au in vedere 
contracte de cercetare, de cooperare tehnica sau licenta. 
TRNL20200423001 



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 


