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Oferte de afaceri
Un IMM din Polonia isi desfasoara activitatea in proiectarea, construirea,
implementarea, completarea datelor, mentinerea si dezvoltarea sistemelor de informatii
care sustin gestionarea resurselor si informatiilor care au referințe spatiale. IMM-ul a
dezvoltat solutii bazate pe standarde tehnologice globale, comerciale si open source si
are o echipa de experti calificati din mai multe discipline. Se cauta parteneri pentru
incheierea de contracte de agentie comerciala sau de subcontractere.
Ref: BOPL20200512007

Noi facem legatura intre nevoile
tehnologice ale IMM-urilor cu solutiile
oferite de cercetarea stiintifica
aplicativa de ultima ora!

Un integrator din Ucraina, specializat in retele, solutii complete in domeniul analizei,
proiectarii, dezvoltarii si integrarii sistemelor informationale. Se cauta parteneri parteneri
globali, furnizori de servicii IT globale sau alte companii TIC, pentru incheierea de
contracte de licenta sau de agentie comerciala. Ref: BOUA20200512002

Noi va oferim solutii pentru

O companie din Ucraina este specializata in dezvoltarea de servicii software
personalizate pentru industria fintech, constructii, IoT, retail si media. Echipa lucreaza cu
clienti din peste 20 de tari, inclusiv Marea Britanie, SUA, Norvegia, Olanda, Suedia,
Danemarca, Germania si Australia. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de
subcontractare sau de agentie comerciala. Ref: BOUA20200217001

la nivelul concurentei din Uniunea

O companie din Polonia, care activeaza in industria plastica, produce masini de inalta
calitate si linii tehnologice intregi pentru prelucrarea materialelor plastice conform
propriilor proiecte, precum si aditivi specializati pentru materiale plastice, cum ar fi
umpluturi transparente si amortizoare de umiditate. Se cauta parteneri pentru inchierea
de contracte de agentie comerciala sau de prestari servicii de distributie.
Ref: BOPL20200515002

retehnologizarea firmelor
dumneavoastra, pentru a putea fi
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!

O companie din Cehia de dimensiuni medii, specializat in dezvoltarea, producerea si
implementarea de sisteme de testare extrem de precise si sensibile pentru detectarea

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

scurgerilor, cauta parteneri pentru incheierea de contracte de
agentie comerciala. Ref: BOCZ20200521001
Un IMM din Croatia produce produse cosmetice naturale,
fabricate manual folosind ingrediente de inalta calitate. Compania
foloseste ambalaje biodegradabile din seminte de flori salbatice,
care sustine stilul de viata “zero waste”. Se cauta parteneri pentru
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.
Ref: BOHR20200217001
O companie din Slovenia este un furnizor experimentat de solutii
de gestionare a traficului. Compania vrea sa-si extindă potențialul
de vânzări. Se cauta parteneri pentru distribuirea echipamentelor
rutiere de ex. controlere inteligente de trafic, sisteme centralizate
de gestionare a traficului si diverse solutii de sisteme inteligente de
trafic (ITS), prin incheierea de contracte de prestari servicii de
distributie. Ref: BOSI20200525002
O companie din Polonia este un designer si producator de diferite
compozitii florale, care le permit utilizatorilor sa creeze o gradina
in conformitate cu ultimele tendinte. Se cauta parteneri pentru
inchierea de contracte de prestari servicii la comanda.
Ref: BOPL20200219001
O companie din Slovacia, specializata in dezvoltarea de solutii
digitale de inalta calitate pentru companii din diferite segmente a
dezvoltat o platforma de plata si de transmisie live. Se cauta
parteneri pentru incheierea de contracte de outsourcing.
Ref: BOSK20200420002
Un IMM din Ungaria a dezvoltat un echipament complet de
scanare laser aeriana, imagini digitale aeriene, imagini aeriene
hiperspectrale si fluxuri de lucru complete de prelucrare de date
aeriene si prin satelit. Se caut parteneri pentru incheierea de
contracte de subcontractare. Ref: BOHU20200511001

Cereri de afaceri
O IMM din Grecia importa si vinde scutere electrice si vehicule
electronice, cauta in prezent sa extinda produsele oferite prin
adaugarea in portofoliu a mai multor vehicule electrice. Se cauta
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de
distributie. Ref: BRGR20200515001
O companie din Luxemburg, activa in domeniul hardward si
produse de uz casnic, cauta parteneri care sa ofere solutii
inovatoare la problemele casnice zilnice prin incheierea de
contracte
de
prestari
servicii
de
distributie.
Ref: BRLU20200514001
Un distribuitor de dispozitive medicale din Marea Britanie
opereaza pe plan international si cauta noi dispozitive inovatoare,
de unica folosinta, care sa fie utilizate in chirurgie pentru
tratamentul problemelor de urologie si ginecologie ale femeilor. Se
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii
de distributie. Ref: BRUK20200519001
Un IMM cu sediul in Marea Britanie, specializat in cladiri
inovatoare, in aer liber, cu un singur etaj, cauta un parteneri care
pot oferi componente din plastic si aluminiu pentru cladiri
rezidentiale, comerciale si industriale modulare, prin incheierea de
contracte de producere la comanda. Ref:BRUK20200527001
O companie din Belgia dezvolta si vinde instrumente si corturi
promotionale. Intrucat unitatea lor de productie se afla in principal
in China, acestia cauta un nou parteneriat extins cu un producator
sau partener de imprimare care utilizeaza cele mai noi tehnologii
de imprimare pentru confectionarea si imprimarea tesaturilor lor in
Ungaria, Bulgaria sau Romania. Ref: BRBE20200525001
O companie din Italia, specializata in proiectarea si fabricarea
pungilor si a accesoriilor din piele, cauta producatori de tesaturi
militare pentru pentru a fi utilizate in produsele lor. Se cauta
parteneri pentru incheierea de contracte de furnizori.
Ref: BRIT20200521001

Un parteneriat de investitii private din Grecia, specializat in fuziuni
si achizitii, ofera finante pentru a investi in companii industriale. Se
cauta
companii
din
sectoarele
turismului,
energiei,
agroalimentarului si producției, cu un plan de afaceri solid si cu un
ritm de crestere ridicat, pentru incheierea de contracte de asociere
in participatiune. Ref: BRGR20200525001
O companie din Portugalia, activa in sectoarele energiei
regenerabile (eoliana si solara) si eficienta energetica, cauta
parteneri care ofera solutii sau produse energetice inovatoare, prin
incheierea de contracte de agentie comerciala sau de prestari
servicii de distributie. Ref: BRPT20200604001
O companie din Franta, specializata in vanzarea online a
incaltamintei din piele pentru femei, isi proiectează propriile
modele si dezvolta regulat noi marci. Se cauta producatori care sa
produca incaltaminte sub eticheta privata. Sarcinile din contractul
de fabricatie vor include, de asemenea, aprovizionarea
materialelor
(piele,
piese
de
incaltaminte).
Ref: BRFR20200520001
O compania din Olanda cauta produse inovatoare de calitate, care
pot face activitatea in aer liber mai usoara sau mai placuta.
Produsele ar trebui sa se aplice schiului, snowboard-ului,
drumetiei, campingului, ciclismului montan sau ciclismului de curse
si cu adevarat distinctiv. Se cauta parteneri pentru incheierea de
contracte
de
prestari
servicii
de
distributie.
Ref: BRNL20200518001

Oferte de tehnologie
O companie din Marea Britanie a dezvoltat o clinica virtuala, care
ofera o consultatie sigura pacient-practicant-pacient prin apel
video sau audio, permitand in acelasi timp incarcarea sigura a
fisierelor in 2 cai, schimbul de informatii si urmarirea completa
pentru a asigura continuitatea medicala si ingrijirea cuprinzatoare
a pacientului. Se cauta spitale sau clinici in cautarea unui sistem
sigur pentru a accelera consultatiile si pentru a sterge intarzierile
datorate COVID-19, prin incheierea de contracte comerciale cu
asistenta tehnica. Ref: TOUK20200603001
O companie din Marea Britanie a dezvoltat o aplicatie care ofera
echipelor chirurgicale si anestezice informatii clinice derivate din
consultarea initiala la distanta, evaluarea preoperatorie si ridicata
de tehnologia digitala, pentru a crea o cale digitala perioperatorie
si de externare completa. Aplicatia face parte dintr-o clinica
virtuala mai sigura pentru a accelera asistenta ambulatorie in urma
COVID-19. Se cauta parteneri pentru a integra sistemul prin
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.
Ref: TOUK20200603002
O companie din Germania, specializata in domeniul IT, ofera o
solutie digitala care face posibila planificarea si monitorizarea fortei
de munca pe santierele de constructii in conditii de siguranta si cu
distantare sociala prin purtari si sisteme de urmarire a informatiilor
geografice, respectand in acelasi timp protectia datelor. Se cauta
parteneri din industria contructiilor pentru incheierea de contracte
comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TODE20200602001
O companie din Italia, cu sediul intr-un parc stiintific si tehnologic,
a dezvoltat o tehnologie care permite monitorizarea distantarii
sociale, urmarirea si localizarea, in conformitate cu regulile legate
de Covid-19 si nevoile de distantare aplicabile activitatilor
comerciale in scenarii post-urgenta. Se cauta parteneri pentru
incheierea de contacte comerciale cu asistenta tehnica.
Ref: TOIT20200527001
O companie din Marea Britanie, specializata a dezvoltat un sistem
de interviuri pe baza de cloud, care prioritizeaza reducerea
prejudecatii si a costurilor de resurse in selectia candidatilor. Se
cauta parteneri de testare din sectoarele publice si private, prin
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.
Ref: TOUK20200514001

O universitate din Ucraina are un laborator de cercetare pentru
ingineria instrumentelor speciale si o tehnologie (o instalatie)
pentru productia de hidrogen si oxigen ultrapure din aburul de apa
prin electroliza electrochimica cu electroliti solizi. Avantajele
acestei oferte sunt tehnologice (produsele ultrapure, dimensiunea
compacta a instalatiei, capacitatea de a lucra dintr-o sursa de
energie autonoma) si competitive (calitatea produselor, pret). Se
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare
tehnica. Ref: TOUA20200512001

licență sau de cooperare tehnică, cu interesul de a solicita în
comun finanțare bi-laterală. Ref: TRSG20200513001

Un institut de cercetare stiintifica din Portugalia, cu expertiza in
domeniul durabilitatii materialelor si evaluarea protectiei
anticorozive, in special in testele de imbatranire accelerata si in
aer liber, este interesat sa integreze echipe de cercetare sau
consortii (companii, centre de cercetare, universitati) care vizeaza
dezvoltarea de acoperiri durabile pe baza de bio-coroziune in
contextul H2020 sau a unui alt program de finantare adecvat prin
incheierea de contracte de cercetare. Ref: TOPT20200513001

O IMM din Spania, specializata in automatizarea proceselor si
dispozitive electronice, cauta parteneri de testare precum spitale,
centre de ingrijire pentru persoane in varsta, clinici sau furnizori de
servicii de ambulanta pentru incheiere de contracte de cercetare.
Ref: TRES20200605001

O compania de software din Singapore, care opereaza in sectorul
energetic si industrial, a dezvoltat o solutie de analiza a datelor
integrata pe verticala, care implica integrarea sistemului,
vizualizarea datelor si invatarea automata a masinilor pentru
implementarea globala a proiectului. Se cauta parteneri pentru
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.
Ref: TOSG20200518001
O companie din Marea Britanie a dezvoltat un software de
raportare a afacerilor personalizat, care imbunatateste sistemele
actuale si ofera informatii de gestionare in timp real, inclusiv
rapoarte despre financiar, cum ar fi debitorii si creditorii in etate.
Software-ul este potrivit si companiilor care doresc o intelegere
mai detaliata a situatiei fluxurilor de numerar in timpul blocajelor
aferente Covid-19. Se cauta parteneri pentru incheierea de
contracte
comerciale
cu
asistenta
tehnica.
Ref: TOUK20200513001
O companie din Spania, specializata in telecomunicatii, a
implementat un sistem inovator inteligent si sigur pentru
gestionarea accesului cladirilor conform cerintelor COVID-19.
Acesta combina hardware-ul (camere inteligente avansate) si o
platforma cloud pentru a gestiona, monitoriza si analiza toate
informatiile culese si a lua decizii. Aceasta tehnologie de prevenire
este utila pentru un acces sigur la spitale, cladiri publice /
corporative, locatii, hoteluri sau mall-uri. Se cauta parteneri pentru
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.
Ref: TOES20200429001

Cereri de tehnologie
O multinationala din Belgia, activa in sectorul bunurilor de larg
consum, cauta solutii pentru produse de ingrijire corporala (spray
antiperspirant/deodorant) imbunatatind experienta produsului
consumatorului, in timp ce face fata reglementarilor stricte de
siguranta si de mediu. Se cauta parteneri pentru incheierea de
contracte de colaborare tehnica, licenta sau de cercetare.
Ref: TRBE20200528001
O companie din Olanda este specializata in organizarea de
evenimente si expozitii. Din cauza pandemiei Covid-19, guvernul
olandez a anulat toate evenimentele publice pana la 1 septembrie
2020. Compania cauta concepte, modele de afaceri si parteneri
pentru evenimente comerciale sigure, utilizarea alternativa a
spatiului de lucru si de parcare si solutii pentru a organiza in
siguranta evenimente la scara larga, prin incheierea de contracte
de asociere in paticipatiune. Ref: TRNL20200526001
Un IMM din Singapore, specializat in solutii tehnologice, cauta un
dezinfectant netoxic, sigur pentru copii, certificat pentru uz casnic.
Acest dezinfectant trebuie utilizat intr-un robot de dezinfectare
autonom pentru dezinfectarea si indepartarea bacteriilor si
virusurilor de pe suprafetele expuse si pentru igienizarea aerului.
Se cauta parteneri pentru incheierea de conctracte de licenta sau
de cooperare tehnica. Compania încearcă să partenereze IMM-uri
din Franța sau țările participante la EUREKA prin acorduri de

O companie din Germania a inventat un sistem de salvare la
avalanse bazat pe o casca cu vizor. Compania cauta parteneri cu
know-how in dezvoltarea si producerea de rucsacuri, ideal pentru
ghiozdanele de schi cu scopul de a adapta si incorpora sistemul cu
casca la ghiozdan. Se cauta parteneri pentru inchierea de
contracte de cooperare tehnica. Ref: TRDE20200331001

Un producator din Olanda, specializat in dispozitive medicale,
cauta o tehnologie robusta care sa permita monitorizarea la
distanta a consumului de inventar al dispozitivelor medicale din
spitale. Datorita zonei sensibile de utilizare, solutia solicitata
trebuie sa respecte cerintele de reglementare locale. Se cauta
parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta
tehnica,
de
licenta
sau
de
cooperare
tehnica.
Ref: TRNL20200603001
O IMM din Germania, specializata in inginerie si contructii metalic
re noi. Echipa dezvolta un reactor inovator de piroliza in domeniul
managementului reciclarii. Se cauta experti in simularea procesului
termic si pirolizei pentru a compara evolutiile tehnice cu
previziunile teoretice, prin incheierea de contracte de cercetare
sau de cooperare tehnica. Ref: TRDE20200316001
O companie din Grecia produce cabluri de inalta tensiune.
Compania incearca sa determine nivelul de integritate a cablurilor
prin evaluarea temperaturii acestora sub tensiune. Se cauta
parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta
tehnica sau de cooperare tehnica. Ref: TRGR20200408001
O companie din Spania, specializata in biotehnologie, a dezvoltat
instrumente pentru diagnosticul precoce al cancerului de colon
bazat pe abordari minim invazive. Acestia folosesc unele proteine
si micro-biomarkeri ARN (miRNA) si cauta parteneri pentru
fabricarea kiturilor si a materiilor prime (reactivi) pentru analiza
acestor biomarkeri. Se cauta parteneri pentru incheierea de
contracte tehnice sau comerciale. Ref: TRES20200420001
O companie din Olanda, activa in domeniul reciclarii, este
specializata in separarea zgurei de la centralele electrice in
produse semifinite (granule) si fractii minerale si metalice
valoroase. Se cauta parteneri care ofera tehnologii inovatoare
pentru a detecta si elimina particulele din zgura, prin incheierea
de
contracte
de
cercetare.
sau
tehnologice.
Ref: TRNL20200428001

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.

Contact
CENTRUL DE TRANSFER
TEHNOLOGIC
CENTI Cluj-Napoca
INCD-INOE2000
Institutul de Cercetari pentru
Instrumentatie Analitica (ICIA)
Donath 67
400293 Cluj-Napoca

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!

Tel: (+4) 0264 420 590
Fax: (+4) 0264 420 667

Pentru informatii suplimentare legate de evenimente, va rugam
sa ne contactati.

centi@icia.ro
www.centi.ro

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca

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.

