
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 Spania ofera servicii de consultanta si mentorat specializate pentru 
infrastructurile cloud. Compania dezvolta proiecte cloud, cum ar fi implementari big data, 
cloud hibrid si migrație catre cloud. In plus, compania ofera si servicii de ghidare a 
platformelor cloud si recenzii bune de arhitectura pentru a profita la maximum de 
serviciile cloud. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de outsourcing.  
Ref: BOES20200910002 

O companie din Belgia este specializata in decontaminarea vehiculelor scoase din uz 
(ELV) si este un centru certificat care pozitioneaza compania drept unul dintre cele doua 
unice centre autorizate sa se ocupe si de vehicule hibride si electrice (HEV). Compania 
isi propune sa garanteze trasabilitatea fiecarei piese recuperate pe un ELV. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servcii de distributie.  
Ref: BOBE20200825001 

O companie din Spania, specializata in comercializarea produselor igienice de inalta 
valoare si de inalta tehnologie, cu experienta in aplicarea tratamentelor cu ozon pentru 
uz casnic si industrial, cauta partneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 
de distributie. Ref: BOES20200915001 

O companie din Franta, situata in nordul Frantei si totalizand 40 de ani de experienta si 
expertiza in produse de manichiura si accesorii pentru machiaj, a proiectat o noua gama 
de accesorii de înfrumusetare realizate din materiale durabile si care indeplinesc 
standardele FSC (certificare de gestionare a padurilor). Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. Ref: BOFR20200609001 

O companie din Italia ofera solutii inovatoare si personalizate pentru proiectarea, 
producerea si instalarea de locuri publice pentru teatre, auditoriuri, sali de conferinte si 
sali de sedinte. Toate produsele sale sunt croite si fabricate manual in Italia. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de subcontractare si de agentie comerciala.  
Ref: BOIT20200708002 
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O companie din Olanda este specializata in producerea ecologica 
a paielor din grau, considerate o alternativa durabila a celor din 
plastic, care au un efect dramatic asupra mediului nostru. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de agentie comerciala 
sau de prestari service de distributie.  Ref: BONL20200826001 

O companie din Germania, este specializata in producerea de 
sisteme de ventilatie a aerului alimentate cu energie solara pentru 
barci, rulote si camper. Sistemul lor inovator este usor de asamblat 
si de operat, deoarece nu necesita o conexiune de alimentare sau 
substante chimice pentru utilizarea acestuia, oferind astfel o 
solutie naturala si durabila pentru clienti. Se cauta parteneri pentru 
inchierea de contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BODE20200831001 

O companie cu experienta internationala din Bosnia si 
Hertegovina care ofera o gama larga de servicii in cadrul 
modelarii 3D, desen tehnic CAD 2D, vizualizare arhitecturala si 
dezvoltare web cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
outsourcing. Ref: BOBA20200817001 

O companie din Polonia, specializata in productia de containere 
de transport si depozitat din otel, precum si diverse tipuri de 
constructii din otel cu o gama larga de aplicatii. In cooperare cu un 
producator de tesaturi din prelata, au dezvoltat o cabina mobila de 
dezinfectie, conceputa pentru serviciile de urgenta si pentru diferite 
entitati medicale. Se cauta parteneri pentru inchierea de contracte 
de prestari servicii de distributie. Ref: BOPL20200914003 

O companie din Italia produce imbracaminte exterioara din piele si 
tesaturi (paltoane, trenciuri, jachete si jachete matlasate). De-a 
lungul anilor, au fost adaugate multe alte categorii de haine, 
inclusiv pantaloni, camași, jachete si pantaloni din denim etc. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de productie la 
comanda. Ref: BOIT20200917006 

Cereri de oferte 

O companie din Danemarca este o companie privata cu o 
experienta extinsa si de lunga durata in utilizarea subproduselor 
industriale. In plus, compania se concentreaza pe dezvoltarea de 
noi solutii pentru utilizarea subproduselor. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de furnizori.  
Ref: BRDK20200831001 

O agentie comerciala din Germania, cu o experienta indelungata, 
cauta produse pentru industria aerospatiala, adica componente 
sau piese structurale pentru subansamble. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de agentie comericala.   
Ref: BRDE20200916001 

O companie din Danemarca, specializata in design de produs, 
comercializeaza diverse produse din portelan pentru utilizatorii 
finali. Dimensiunea comenzii este de obicei de aproximativ 2000 
de bucati pe comanda. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracted e producere la comanda. Ref: BRDK20200904002 

O companie din Suedia, infiintata in 1998, este unul dintre cei mai 
mari furnizori de trambuline din Suedia, Finlanda si Danemarca. 
Trambulinele special concepute ale companiei sunt produse in 
Asia. Se cauta parteneri europeni pentru incheierea de contracte 
de producere la comanda. Ref: BRSE20200225001 

Un start-up din Danemarca, orientat spre design, a dezvoltat 
recent o noua serie de produse din portelan. Prin urmare, 
compania daneza cauta producatori de articole din portelan 
glazurat, pentru o dimensiune a comenzii de 500 de bucati pe 
comanda. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
producere la comanda. Ref: BRDK20200904001 

O companie din Marea Britanie, cu opt ani de experienta in 
oferirea de bare rotunde si plate forjate cu matrita deschisa si tabla 
de metal in materiale specializate, incearca sa actioneze ca agent 
pentru forjarea fabricilor care doresc sa se extinda prin Marea 

Britanie și Europa. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de agentie comerciala.  Ref: BRUK20200827001 

O companie din Italia, situata in provincia siciliana Trapani, 
opereaza in sectorul eficientei energetice, cu produse de inalta 
calitate care respecta mediul. Compania isi propune sa actioneze 
ca agent sau distribuitor pentru furnizorii straini interesati de 
introducerea produselor lor in Italia. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de agentie comerciala sau de prestari 
servicii de distributie. Ref: BRIT20200805001 

O agentie din Germania, specializata in vanzari, reprezinta 
furnizorii OEM-urilor auto in primul si al doilea nivel. Se cauta 
producatori de structuri de scaune, stantari, grasimi sintetice sau 
cauciuc, piese mari din plastic si alte produse pentru incheierea de 
contracte de agentie comerciala. Ref: BRDE20200821001 

O companie din Polonia, cu experienta in furnizarea serviciilor sub 
forma unui agent si reprezentant pentru diferite sectoare de piata, 
ofera servicii de intermediere comerciala. Se cauta partneri pentru 
incheierea de contracte de agentie comerciale sau de prestari 
servicii de distributie. Ref: BRPL20200901001 

O companie din Japonia cu experienta in vanzarile interne de 
scule complexe de fabricatie cauta producatori de unitati de 
echipare, care sa poata furniza unitatilor specificatiile necesare 
solicitate de utilizatorii finali japonezi. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie si de 
agentie comerciala. Ref: BRJP20200825001 

Oferte de tehnologie 

Un spinout dintr-o universitate renumita din Marea Britanie a 
lansat cu succes o noua platforma pentru proiectarea si 
executarea experimentelor comportamentale online. Platforma are 
avantajul de a  accelera cercetarea si de a accentua calitatea si 
usurinta predarii.Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TOUK20200903002 

Un IMM din Marea Britanie a dezvoltat o platforma bazata pe web 
care ofera departamentelor de aprovizionare vizibilitate centrala si 
in timp real asupra tuturor proiectelor alocate membrilor echipei, 
starii / progresului fiecarui proiect, precum si indicarea proiectelor 
cu factor de risc. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de asociere in participatiune sau comerciale cu asistenta tehnica. 
Ref: TOUK20200908001 

O companie din Turcia, activa in mecanica fluidelor, microcanale 
si transfer de caldura, a dezvoltat o tehnologie accesibila - de 
racire a panoului fotovoltaic pasiv care ofera eficienta energetica si 
extinderea duratei de viata a panoului. Tehnologia scade 
temperaturile panourilor fotovoltaice ceea ce duce la o crestere 
dramatica a eficientei productiei de energie electrica si la o 
crestere a duratei de viata tehnica a panourilor fotovoltaice. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de licenta.   
Ref: TOTR20200804001 

O universitate din Ucraina are o vasta experienta in dezvoltarea si 
implementarea dispozitivelor si tehnologiilor de biosiguranta pentru 
protejarea oamenilor, animalelor, plantelor si alimentelor de virusi 
patogeni, microorganisme si ciuperci. Se cauta parteneri in 
biologie si medicina pentru cercetarea si implementarea comună a 
acestor produse de cercetare, prin incheierea de contracte de 
cercetare.  Ref: TOUA20200910001 

Un IMM din Germania, specializat in biologie moleculara si 
diagnosticarea cancerului, dezvolta in prezent un test de 
diagnostic rapid si fiabil bazat pe modificari epigenetice (metilare 
ADN) care sunt caracteristice celulelor canceroase. Acesti 
biomarkeri extrem de informativi sunt validati in prezent in doua 
studii clinice, aplicabile pentru depistarea precoce a carcinomului 
amigdalelor si orofaringelui in screening, precum si a setarilor de 
ingrijire post-chirurgicala. Se cauta parteneri medicali pentru 
incheierea de contracte de licenta si de cooperare tehnica.  
Ref: TODE20200908002 



O echipa de cercetare din Slovenia a dezvoltat un sistem inovator 
de conectare pentru asamblarea sticlei cu elementele din lemn cu 
ajutorul suruburilor autofiletante. Inventia este brevetata si poate fi 
utilizata pentru protectia patrimoniului cultural si in alte constructii 
durabile si inovatoare. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de licenta. Ref: TOSI20200720001 

O companie din Italia a dezvoltat o solutie cloud pentru 
gestionarea resurselor umane si programarea schimbarilor, care 
automatizeaza sarcini repetitive si permite managerilor si 
angajatilor sa isi dedice timpul activitatilor cu valoare adaugata 
ridicata. Acest sistem inovator este construit cu o structura 
modulara si flexibila, care permite personalizari extinse si creeaza 
un mediu de colaborare pentru intregul personal. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contarcte de cooperare tehnica si 
de cercetare.  Ref: TOIT20200908002 

Un IMM din Germania, specializat in biologie moleculară si 
diagnosticarea cancerului, a dezvoltat un test de diagnostic rapid 
si fiabil bazat pe modificari epigenetice (metilare ADN), care sunt 
caracteristice pentru celulele canceroase si aplicabile pentru 
detectarea precoce. Se cauta parteneri pentru proiecte de 
cercetare si dezvoltare de produse, prin incheierea de contracte de 
cercetare si de  cooperare tehnica. Ref: TODE20200910001 

Un Institut de cercetare și dezvoltare din Polonia, ofera un sistem 
universal de pulverizare si dezinfectare a apei. Instalatia este 
conceputa pentru decontaminarea virusilor, bacteriilor si ciupercilor 
de pe imbracamintea exterioara a persoanelor trecatoare, prin 
urmare poate ajuta la lupta cu COVID-19 (poarta COVID). Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de licenta.  
Ref: TOPL20200810001 

Un IMM din Spania a proiectat o tehnologie fara fir care transmite 
date volumetrice in timp real prin intermediul unui server central 
catre orice software compatibil. Prototipul este un dispozitiv mic, 
portabil, ieftin, usor de utilizat si all-in-one. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica sau 
de cooperare tehnica. Ref: TOES20200917001 

Cereri de tehnologie 

O companie din Polonia ofera o gama larga de servicii de 
alimentare si este in cautarea unui partener care sa dezvolte un 
prototip de acumulator de energie electrica bazat pe un convertor 
bidirectional. IMM-ul cauta parteneri cu expertiza bine 
documentata in furnizarea de solutii legate de stocarea si 
distributia energiei, pentru incheierea de contracte comerciale cu 
asistenta tehnica. Ref: TRPL20200723002 

O companie din China, specializata in proiectarea si fabricarea de 
aparate de uz casnic. Se cauta parteneri europeni care pot oferi un 
nou design industrial mecanic aplicat unui suport pentru sticle în 
ușa frigiderului, prin incheierea de contracte comerciale cu 
asistenta tehnica.  Ref: TRCN20200907001 

Un producator din Olanda isi doreste sa ofere produsului sau un 
rol mai important in alimentatie si cauta parteneri pentru a co-crea 
sau co-dezvolta produse alimentare pe baza de magneziu. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare sau de 
cooperare tehnica. Ref: TRNL20200811001 

O companie din Olanda, activa in cadrul unui consortiu, cauta 
tehnologii si expertiza bazate pe IT pentru a dezvolta un 
instrument de calatorie biometric. Se cauta parteneri creativi si 
tehnici, pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 
tehnica, de licenta sau de cooperare tehnica.  
Ref: TRNL20200903001 

Un specialist din Olanda, activ in incalzire, ventilatie, aer 
conditionat si racire (HVAC), cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cercetare sau de cooperare tehnica pentru a dezvolta 
un instrument de simulare care poate ajuta la selectarea celei mai 
eficiente solutii energetice si confortabile, in special in proiectele 
de renovare sau transformare. Ref: TRNL20200826001 

O companie din Turcia produce tarhana, care este un produs 
traditional pe baza de cereale, fermentat si uscat. Amestecul se 
produce pe timpul verii si include iaurt, condimente si grau uscat la 
soare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TRTR20200914001 

O companie din Belgia cauta dezvoltatori si editori de jocuri video 
pentru a implementa un proiect ambitios inspirat de jocurile in stil 
„monstru-colecție RPG”. Nevoile de dezvoltare includ crearea de 
personaje, mediul de joc, sunetul si designul jocului. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 
tehnica. Ref: TRBE20200915001 

O companie de investitii din Spania, specializata in scalarea de 
start-up-uri si accelerarea afacerii, cauta sa investeasca in start-up
-uri cu solutii inovatoare bazate pe AI, 5G, IoT, VR / AR care 
permit transformarea digitala a ciclului apei si a proceselor 
industriale sau cu solutii digitale care imbunatatesc calitatea vietii 
in orașe. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
financiare. Ref: TRES20200915001 

O companie din Danemarca are o pozitie unica pe piata, 
concentrandu-se pe reciclare prin procesele de dezafectare, in 
care lantul de aprovizionare este fundamentul dezvoltarii afacerii. 
Se cauta parteneri specializati in colectarea, sortarea, reducerea, 
reutilizarea, reciclarea si reconditionarea deseurilor compozite 
armate cu fibre / sticla EOL (End Of Life). Cooperarea ar putea fi 
una tehnica,  comerciala cu asistenta tehnica sau de asociere in 
participatiune. Ref: TRDK20200907001 

O companie din Olanda, specializata in telecomunicatii, este 
interesata de co-dezvoltare si de a sprijini noi aplicatii agricole 
inteligente cu ajutorul tehnologiei 5G. Se cauta parteneri precum 
companiile specializate in senzorizare/IoT, inginerie de date, 
inteligenta artificiala, realitate augmentata, inspectie vizuala sau 
robotica pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica sau 
comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TRNL20200813002 



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 


