
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 Germania, activ in vanzari si distribuție de mortare si acoperiri de protectie 

pentru pavaj, cauta parteneri pentru incheierea de contracte de agentie comerciale si de 

prestari servicii de distributie. Ref: BODE20200928001 

O companie din sectorul alimentar din Lituania produce ciocolata si produse de 

ciocolata de cea mai inalta calitate (batoane, tartine, glazuri de cacao, umpluturi etc.). 

Producatorul isi ofera produsele si cauta intermediari comerciali pentru incheierea de 

contracte de agentie comerciala si de prestari servicii de distributie.   

Ref: BOLT20201005001 

O companie din Serbia specializata in producerea unui cuier pentru haine. Compania 

produce si produse din plastic, precum cupe pentru plantare, ambalaje pentru produse 

cosmetice, produse de cofetarie etc. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

de prestari de servicii de distributie si de fabricatie. Ref: BORS20200630001 

O companie din Belgia, lider in industria locurilor de joaca, este specializata in productia 

de echipamente de joaca pentru copii (casele din lemn, skateparkurile si echipamentele 

sportive). Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie. Ref: BOBE20200916001 

O companie din Portugalia, specializata in servicii de consultanta si comert cu produse 

alimentare, cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie si de agentie comerciala. Compania are o activitate de 50 de ani in comertul si 

distributia de fructe, legume si alte produse agroalimentare. Ref: BOPT20200825001 
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Un producator de conserve de ton din Portugalia, cu peste 100 de 

ani de experienta in domeniu, exporta in tari din UE si din afara UE 

si cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 

servicii de distributie. Ref: BOPT20201007002 

O companie din Israel este specializata in proiectarea, dezvoltarea 

si producerea unei game largi de solutii modulare si de inalta 

calitate pentru constructii de automobile si furnizarea de servicii 

auto. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

producere la comanda. Ref: BOIL20200507001 

Un start-up din Lituania este specializat in design visual pentru 

campanii de marketing digital. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de agentie comerciala si de 

subcontractare. Ref: BOLT20200922001 

Un grup de antreprenori din Italia au creat un ecosistem digital 

bazat pe modelarea informatiilor despre cladiri, realitatea mixta si 

inteligenta artificiala pentru a integra intr-un singur model 

informatiile utile in fiecare faza a ciclului de viata al unei cladiri. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de outsourcing sau 

de subcontractare. Ref: BOIT20200615002 

O companie din Spania este specializata in productia de parfumuri 

de nisa, inclusiv lumanari fine si difuzoare. Excelenta fiecarui 

produs este garantata datorita proceselor de fabricatie la scara 

mica. Metodele fine artizanale, coroborate cu procesele de 

productie inovatoare, confera parfumului excelenta artizanala de 

lux. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 

servicii de distributie sau de servicii comerciale.  

Ref: BOES20200706002 

Cereri de afaceri 

O companie din Spania, cu o vasta experienta in sistemele de 

colectare si tratare a deseurilor la cerere, cauta parteneri pentru 

incheierea contractelor de agentie comerciala, de prestari servicii 

de distributie sau de licenta. Partenerii ar trebui sa fie activi in 

domeniu, fiind specializati in sisteme de colectare si tratare a 

deseurilor (deschizatori de saci, benzi transportoare, masini de 

sortare, masini de cernut, tocatoare, alimentatoare vibrante, presa 

de deseuri etc.). Ref: BRES20200512001 

Un designer din Olanda a creat un brand de accesorii de ultima 

generatie pentru femei - centuri, genti, huse pentru laptop, 

portofele etc. Scopul strategic este de a utiliza numai materiale 

alternative din piele produsa din plante. Se cauta parteneri pentru 

incheirea de contracte de producere la comanda sau de prestari 

servicii de furnizori. Ref: BRNL20200710001 

O companie din Luxemburg, activa in vanzarea de ceaiuri si 

infuzii de plante prin intermediul magazinului sau de comert 

electronic, cauta producatori de cani si ceainice pentru incheierea 

de contracte de producere la comanda cu eticheta privata.   

Ref: BRLU20200803001 

O companie din Polonia, specializata in distributia de produse pe 

baza de guarana, cauta parteneri-producatori pentru incheierea de 

contracte de agentie comerciala. Ref: BRPL20200930001 

Un magazin universal din Olanda, activ in domeniul articolelor de 

uz casnic, textile, imbracaminte si produse alimentare, doreste sa 

contribuie la obiectivul global de reducere a fluxurilor de deseuri si 

emisii. Compania doreste sa exploreze modalitati inovatoare 

pentru sistemul de preluare a fluxurilor de returnare a ambalajelor 

goale, in special sticlele de polietilena de dimensiuni mici, utilizate 

pentru apa si alte bauturi. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de prestari servicii de furnizori. Ref: BRNL20200918001 

O companie de dimensiuni mari din Grecia, activeaza ca o unitate 

industriala integrata care produce profile din aluminium si cauta 

parteneri (furnizori de materiale ignifuge pentru usi si ferestre din 

aluminiu, cum ar fi garnituri, accesorii, feronerie si adezivi 

expandabili la foc) pentru incheierea de contracte de prestari 

servicii de furnizori. Ref: BRGR20201022001 

Un editor de jocuri online de top pe pietele occidentale, cu sediul in 

Germania si cu mai multe locatii in intreaga lume, este interesat 

de contactele cu dezvoltatorii de jocuri care ar dori sa isi publice 

jocurile online pe platforma companiei.  Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de licenta. Ref: BRDE20200924001 

O companie din Polonia, specializata in fabricarea si distributia 

caselor prefabricate din lemn, cauta furnizori de materii prime 

pentru produsele sale. Firma este interesata in special de: 

scanduri pentru podea si grinzi din molid, cherestea si pardoseli 

din molid, sindrila, izolatie pentru acoperis din lana si plasa de 

sarma antirozatoare. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de prestari servicii de furnizori. Ref: BRPL20201009003 

O companie din Ucraina produce mobilier tapitat de lux (e.g. 

paturi, canapele, scaune). In procesul de productie, compania are 

nevoie in mod constant de o varietate de componente functionale 

si decorative. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

producer la comanda. Ref: BRUA20201007001 

O companie din Italia, producatoare de ulei de masline, cauta 

parteneri - producatori de hartie sau alte solutii de ambalare, 

pentru incheierea de contracte agentie comericale sau de prestari 

servicii de furnizori. Ref: BRIT20201020001 

Oferte de tehnologie 

O companie din Germania, este specializata in digitalizarea 

parcarilor folosind diferite tehnologii avansate, prin care se 

folosesc datele in timp real, capabile sa analizeze utilizarea 

locurilor si apoi sa permita o monetizare dinamica prin inchirierea 

flexibila a locurilor din parcare care nu sunt utilizate. Arendatorii si 

arendasii pot utiliza platforma (aplicatia). Se cauta parteneri pentru 

inchirierea de contracte de cooperare tehnica si comerciale.  

Ref: TODE20201016009 

Un startup din Italia, activ in industria verde, a dezvoltat un 

hidrogel biodegradabil si biocompatibil brevetat si sprijina 

economia circular si noile alternative ale pietei. Startupul ofera 

acest brevet pentru incheierea de contracte de licente si de 

cooperare tehnica.  Ref: TOIT20200928001 

O companie din Germania este activa ca furnizor de mobilitate in 

proiecte de inchiriat de biciclete, pentru turisti si pentru proiecte de 

companie. Acestea includ biciclete compacte special concepute, 

pedelecuri standard si pedelecuri de marfa echipate cu accesorii 

electronice, sisteme de depozitare complet automatizate, software, 

servicii de consultanta si servicii post-vanzare. Se cauta parteneri 

in domeniul conceptelor de mobilitate urbana si mobilitate in 

companii pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica sau 



comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TODE20200909001 

Un IMM din Ungaria, specializat in chirurgie invaziva minima (MIS) 

are cunostinte bine stabilite in proiectarea si dezvoltarea 

dispozitivelor medicale. Se ofera tehnologia si cunostintele sale 

despre dispozitivele chirurgicale minime invazive active si pasive 

unor parteneri prin incheierea de contracte de cooperare tehnica si 

de producere la comanda. Ref: TOHU20201005001 

O universitate din Spania a dezvoltat o tehnologie inovatoare 

pentru indepartarea fosforului, carbonului organic si azotului din 

apele reziduale utilizand biomasa granulara aeroba si aerare 

pulsata. Tehnologia reduce consumul de energie, creste ratele de 

eliminare a fosforului, azotului si carbonului organic si este 

capabila sa produca biomasa de inalta calitate. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de licenta. Ref: TOES20200930001 

O companie din Italia a dezvoltat o platforma specializata de 

screening pentru dezvoltarea medicamentelor. Dispozitivul 

reprezinta o alternativa fiabilă la experimentarea pe animale si 

ofera o abordare solida pentru testarea personalizata in vitro, 

permitand o mai buna evaluare a actiunii compusului si depasirea 

limitarilor testelor 2D clasice. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TOIT20201012001 

O companie din Portugalia este specializata in imagistica 

subacvatica si utilizeaza cea mai avansata tehnologie de 

vizualizare subacvatică. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte financiare sau contracte comerciale cu asistenta tehnica.   

Ref: TOPT20201002001 

Un spin-off inovator al unui IMM din Italia a dezvoltat o solutie de 

gestionare a deseurilor, imbunatatind calitatea oraselor prin 

curatenie si prin economisirea de bani. Blocarea inteligenta a 

recipientelor de deseuri poate fi deschisa de catre persoane 

autorizate, deoarece produsul este gestionat printr-un software 

usor de utilizat, care poate fi integrat in sisteme terte. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica.  Ref: TOIT20201016001 

Un IMM international, avand filiala din Marea Britanie, ofera o 

platforma de inteligenta artificiala pentru industria prelucratoare, 

miniera si pentru alte industrii. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de cooperare tehnica si de licenta.  

Ref: TOUK20201001001 

O companie din Croatia, activa in sectorul IT, a dezvoltat o 

platforma unica de gestionare a afacerii care uneste toate 

procesele de afaceri intr-un singur loc. Platforma bazata pe cloud 

poate fi utilizata pentru a gestiona mai multe procese de afaceri si 

consta din mai multe module care permit o gestionare eficienta a 

operatiunilor, dar si a timpului. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de cercetare, de licenta sau financiare.  

Ref: TOHR20201013001 

Cereri de tehnologie 

O companie din Portugalia, specializata in imagistica subacvatica, 

care utilizeaza cea mai avansata tehnologie de vizualizare 

subacvatica, cauta parteneri pentru a dezvolta in comun noi 

aplicatii, prin incheierea de contracte de cooperare tehnica.  

Ref: TRPT20201001001 

O companie din Olanda este o mare companie de comercializare 

a fructelor care vinde in principal mere si pere marilor lanturi de 

supermarketuri din Olanda si din strainătate. Eticheta actuala din 

plastic a fructelor dauneaza mediului si nu mai este acceptata de 

catre clienti. Se cauta parteneri care pot oferi alternative prin 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TRNL20200928001 

Un producator de dispozitive medicale care opereaza cu sedii in 

Olanda cauta solutii inovatoare prin intermediul platformelor 

endoscopice sau externe pentru diagnosticul sau tratamentul bolii 

inflamatorii intestinale. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica, de licenta sau de 

cooperare tehnica.  Ref: TRNL20201013001 

O multinationala din Olanda cauta start-up-uri si IMM-uri care sa 

lanseze inovatii verificate de clienti, bazate pe principii termice in 

studiul apei potabilie, al conversiei sau stocarii energiei. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare sau de 

cooperare tehnica. Ref: TRNL20200929001 

Un IMM din Spania, cu experienta in domeniul TIC cu aplicabilitate 

in sectorul medical, a dezvoltat o aplicatie software care permite 

salvarea rezultatelor testelor COVID-19 pe telefonul mobil, precum 

si servirea drept document oficial pentru pacienti. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contrite de cooperare tehnica sau 

de licenta. Ref: TRES20200709001 

Numarul furnizorilor de mass-media audiovizuale aflati sub 

jurisdictia Autoritatii Olandeze pentru Media (Olanda) creste rapid. 

Autoritatea de reglementare cauta IMM-uri si start-up-uri din 

intreaga lume pentru a furniza instrumente inteligente pentru a-si 

supraveghea mai eficient continutul media. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de cercetare sau de cooperare 

tehnica. Ref: TRNL20200924001 

O companie din Macedonia specializata in dezvoltarea de jocuri, a 

dezvoltat un tip de joc 3D puzzle/mister/aventura Escape Room. 

Compania a publicat deja primul capitol al jocului si cauta parteneri 

pentru a continua dezvoltarea jocului prin incheierea de contracte 

de cooperare tehnica. Ref: TRMK20201002001 

O companie din Spania, specializata in fermentatia industriala, 

solicita tulpini si o tehnologie de fermentare pentru a obtine 

ingrediente cosmetice. Se cauta parteneri -  companii, universitati 

si institutii de cercetare si dezvoltare din domeniile agriculturii, 

farmaceutice, sanatatii, alimentelor si cosmeticelor pentru 

incheierea de contracte de producere la comanda sau de 

comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TRES20200613001 

O companie din Austria din domeniul serviciilor medicale de 

diagnosticare doreste sa reduca costul total al produselor si sa 

imbunatateasca calitatea prin cresterea automatizarii in procesul 

de fabricatie. Se cauta parteneri proiectanti cu experienta in micro-

ansambluri electromecanice, pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica sau de cooperare tehnica.  

Ref: TRAT20201005001 

Un IMM din Polonia cauta o tehnologie de gazeificare si incinerare 

a deaeurilor segregate cu scopul de a produce energie electrica si 

termica. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TRPL20201007001 

 



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 


