
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 Kosovo este specializata in fabricarea profilelor din aluminiu pentru 

diverse sectoare, de la mobila la constructii. Compania acopera majoritatea pietei locale 

si regionale si cauta parteneri pentru incheierea de contracte de producere la comanda.  

BOXK20200825003 

O oompanie din Kosovo, care activeaza ca singura ferma de ciuperci Shiitake si 

salbatice din regiune, doreste sa isi extinda reteaua actuala de vanzari prin incheierea 

de contracte de prestari servicii de distributii.  BOXK20200828007 

O companie din Kosovo este producator de acoperisuri, panouri sandwich si acoperiri 

din tabla. Se cauta intermediari comerciali pentru produsele lor, prin incheierea de 

contracte de agentie comerciala si/sau de prestari servicii de distributie.  

BOXK20200902001 

O companie din Kosovo, specializata in productie video, lucreaza cu diferite branduri 

pentru a crea continut pentru YouTube, Instagram si radiodifuzori in diferite formate. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de subcontractare. BOXK20200901008 

O companie din Kosovo cu peste 70 de ani de experienta in producerea de dulciuri - 

Tahini Halva, Turkish Delight, praline, napolitane si bomboane de ciocolata, cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 

BOXK20200831012 

O companie din Kosovo, specializata in tiparire cu aproape patru decenii de experienta, 

ofera servicii de tiparire de la cutii, la reviste sau coperte. Se cauta parteneri pentru 
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incheierea de contracte de producere la comanda, de 

externalizare sau de subcontractare.  BOXK20200903004 

O companie din Kosovo ofera o gama larga de tururi ghidate 

inclusiv tururi de aventura in orase, munti si diferite solutii pentru 

intalniri, congrese si evenimente. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de agentie comerciala. 

BOXK20200825001 

O companie din Kosovo, este specializata in producerea de 

mobilier elegant, modern, inclusiv mobilier de bucatarie, canapele, 

scaune, mese, paturi, sertare, fotolii, dulapuri si accesorii. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie si de producere la comanda. BOXK20200826009 

O companie din Kosovo este specializata in productia de 

smoothie de fructe 100% naturale si gemuri realizate manual. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie.  BOXK20200828001 

O companie din Kosovo este specializata in productia, 

imbutelierea, ambalarea si vanzarea de produse vitivinicole. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie. BOXK20201005001 

O companie din Kosovo, specializata in producerea de alimente si 

bauturi sanatoase si hranitoare din fructe si legume premium, 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie. BOXK20201007001 

O companie din Kosovo este specializata in producerea de 

bauturi energizante si cauta parteneri de afaceri in UE si din alte 

tari, pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie. BOXK20200827012 

O agentie digitala din Kosovo ofera servicii digitale si strategii 

dinamica si cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

outsourcing si de subcontractare.  BOXK20200901005. 

Cereri de afaceri 

Un IMM din Spania, specializat in domeniul sustenabilitatii, a 

proiectat o serie de sisteme verticale pentru gradina. Compania 

cauta o alternativa durabila si impermeabila la panourile standard 

din PVC pe care le aplica in prezent in sistemele lor. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie. BRES20201022001 

O companie din Polonia, activa in comertul cu ridicata si cu 

amanuntul, comercializeaza piese si accesorii auto si cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie. BRPL20201009001 

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

industriala integrata care produce profile din aluminiu. Se cauta 

laboratoare de testare certificate pentru profile din aluminiu 

conform standardului BS EN 1634 + A1 - 2018, pentru incheierea 

de contracte de prestari servicii. BRGR20201023001 

O companie din Olanda, cu o experienta de peste 100 de ani in 

industria materialelor, cauta parteneri - producatori de cutii pliante 

- pentru incheierea de contracte de licenta/producere la comanda. 

BRNL20201009001 

O companie din Finlanda cauta parteneri internationali - furnizori 

de accesorii auto pentru soferi seniori - pentru incheierea de 

contracte de servicii de distributie sau de furnizori. 

BRFI20201110001 

Un producator de produse medicale din Ucraina cauta parteneri - 

certificati ISO 13485 / CE - pentru incheierea de contracte de 

outsourcing. BRUA20201005001 

O companie din Germania, activa in domeniul contructiilor, cauta 

parteneri specializati in zidarie si lucrari de beton pentru 

constructia grajdurilor de pui si porci, prin incheierea de contracte 

de subcontractare. BRDE20201027001 

O companie din Ucraina, activa in industria bauturilor racoritoare, 

este interesata sa extinda gama prin introducerea sucului de mere. 

In prezent, compania produce in mod activ suc de mere presat la 

rece. Ca parte a strategiei sale de crestere catre noi piete 

internationale, compania cauta producatori de cidru pentru 

incheierea de contracte de licenta. BRUA20201030001 

O companie din Franta, activa in domeniul ingrijirii copiilor, cauta 

producatori de textile specializati in asamblarea componentelor 

textile si din spuma conforme cu etichetele de mediu (Oeko-Tex®, 

GOTS), prin incheierea de contracte de producere la comanda sau 

de subcontractare. BRFR20201119001 

O companie din Franta, activa in sectorul energetic, este 

specializata in importul si vanzarea de schimbatoare de caldura cu 

placi brazate. Se cauta parteneri care pot oferi schimbatoare de 

caldură cu placi sigilate fiabile, testate hidraulic si certificate pentru 

refrigerare, racire sau incalzire in aplicatiile industriale sau 

domestice, prin incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie. BRFR20201116001 

Oferte de tehnologie 

Un Spin-out universitar din Marea Britanie a inventat si verificat 

un catalizator care transforma in conditii de siguranta deseurile 

mixte de alimente si ambalajele in carbon, la temperaturi scazute. 

In colaborare cu partenerii japonezi, echipa ofera o solutie 

completă pentru tratamentul descentralizat de pana la 24 de tone 

de amestec alimentar/ plastic pe zi. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 

TOUK20200602001 

Un IMM din Scotia, activ in domeniul proteinelor din insecte, 

propune pachetul de lucru Farm2Fork legat de dezvoltarea si 

distributia ulterioara a geneticii de inalta performanta Black Soldier 

Fly in  cadrul lantului de aprovizionare agroalimentara din UE. Se 

cauta parteneri - IMM-uri, companii și universitati specializate in 

domediul agroalimentar pentru incheierea de contracte de 

cercetare. TOUK20200918001 

Un IMM din Spania, activ in aplicarea resurselor micologice in 

sectoarele agroalimentare si de mediu, este specializat in 

identificarea, cultivarea si producerea unor specii de ciuperci cu 

scopul dezvoltarii solutiilor bio, calcularea amprentei de carbon si 

monitorizarea biodiversității solului. Se cauta parteneri pentru 



incheierea de contracte de cercetare pentru consortiul Green Deal 

(LC-GD-6, 7, 8). TOES20201029001 

Un IMM din Franta a dezvoltat o solutie inovatoare ecologica 

pentru decontaminarea, conservarea si imbunatatirea calitatii 

fructelor si legumelor. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica sau de cercetare  cadrul 

deschiderii H2020 Green Deal Call (GDC). TOFR20201021001 

O companie din Italia, activa ca designer si producator de 

mobilier, a reinventat metodele traditionale de productie, folosind 

metode la costuri reduse si sustenabile. Astfel au conceput, 

brevetat si folosit un proces alternativ de productie a mobilierului la 

comanda axat pe principiile economiei circulare. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de licenta sau de 

cooperare tehnica.  TOIT20201112001 

O platforma dezvoltata de o universitate din Elvetia ofera servicii 

de chimie a suprafetei si fizica a materialelor pentru cercetare si 

dezvoltare industriala. Tehnologiile de baza sunt sisteme de ultima 

generatie pentru spectrometrie de masa ionica secundara in timp 

de zbor si spectroscopie fotoemisie cu raze X, completate de 

tehnici standard precum micro-Raman si microscopie electronica. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare 

sau de cooperare tehnica. TOCH20201020001 

O companie din Marea Britanie a testat multe module intr-o 

aplicatie care faciliteaza schimbul de informatii intre un rezident in 

varsta, o casă de ingrijire/azil, ingrijitori si familie. Se cauta 

parteneri - case de ingrijire si retele de ingrijire - pentru incheierea 

de contracte de cooperare tehnica.  TOUK20201102002 

O companie din Spania a dezvoltat o platforma digitala prin care 

pasagerii pot vedea locurile libere postate de soferi, rutele zilnice 

si intreaga activitate a unui sofer. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de cooperare tehnica, de cercetare sau de 

agentie comerciala. TOES20201028001 

O companie din Spania care lucreaza in gestionarea statiilor de 

tratare a apelor uzate, a sistemelor de salubrizare si a centrelor de 

valorificare a deseurilor, are cunostintele si facilitatile necesare 

pentru a participa la apelurile H2020 Green Deal si la alte proiecte 

de colaborare legate de tratarea apelor uzate si a deseurilor, 

indeplinind rolul de validator tehnologii care vor fi dezvoltate in 

cadrul proiectelor. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cercetare. TOES20201027001 

O companie din Slovacia, cu mai mult de 25 de ani de experienta 

in domeniul reciclarii, produce materiale de constructie fabricate 

din deseuri (placi, panouri). Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de licenta sau de agentie comerciala cu asistenta 

tehnica.  TOSK20201023001 

Cereri de tehnologie 

O companie din Marea Britanie cauta tehnologii, echipamente si 

ingrediente atat in stadiu incipient, cat si stadiu de maturitate, 

pentru a inlocui utilizarea nitratilor/nitritilor. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de licenta, de producere la 

comanda sau de cooperare tehnica. TRUK20201002001  

O companie din Spania activa in domeniul tratarii apei, a 

identificat o noua utilizare a namolului generat in statiile de apa 

uzata - ingrasaminte in agricultura. Diversi specialisti sunt necesari 

pentru a recunoaste diferitele tipuri de deseuri studiate, a identifica 

situatia initiala si problemele asociate generarii deseurilor. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare si de 

cooperare tehnica. TRES20201027001 

O companie din Luxemburg, cu o ramura activa in constructii 

civile, cauta tehnologii pentru monitorizarea proiectelor de 

constructii. Se cauta parteneri pentru inregistrarea, integrarea 

modelului BIM, manipularea datelor mari, prin incheierea de 

contracte de cooperare tehnica sau de agentie comerciala. 

TRLU20201119001 

Un institut din Grecia cauta companii din domeniul IT pentru a 

dezvolta un mecanism de invatare automată, o platforma care 

permite organizarea evenimentelor de brokeraj si prezentarea 

unor oportunitati de finantare. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de prestari servicii cu asistenta tehnica.  

TRGR20201027001 

O companie din Italia, care activeaza ca producator de ulei de 

masline, cauta parteneri -  producatori de solutii de ambalare noi 

sau alternative pentru sticlele de ulei de masline trimise prin 

canalele de comert electronic. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de agentie comerciala cu asistenta 

tehnica. TRIT20201019001 

O companie din Marea Britanie cauta metode „verzi” pentru 

prelucrarea materiei vegetale, pentru a fi folosite in producerea de 

ingrediente alimentare. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de licenta, de cooperare tehnica sau de agentie 

comericala cu asistenta tehnica. TRUK20201103001 

O companie din Olanda, specializata in producerea de 

imbracaminte sport durabila pentru femei si barbati, doreste sa 

dezvolte o alternativa a elastanului, complet biodegradabila pentru 

jambiere si bluze sport. Se cauta parteneri cu experienta in textile 

durabile si textile tehnica pentru incheierea de contracte de 

cooperare tehnica sau de agentie comerciala cu asistenta tehnica. 

TRNL20201105001 

Doua companii din Spania, specializate in pescuit, au lansat o 

platforma deschisa de inovare, prin care ofera servicii de 

digitalizare a operatiunilor comerciale care ar putea ajuta la 

protejarea consumatorilor impotriva nerespectarii sistematice a 

standardelor legale si de durabilitate in lantul valoric al tonului. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. TRES20201117001 

O companie din Spania a lansat o provocare printr-o platforma de 

inovare deschisa si consta in  determinarea amplorii apei 

neinregistrate care se pierde in sistemele de alimentare autorizate 

pentru consum pentru o mai buna gestionare financiara si de 

mediu. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

cooperare tehnica sau de cercetare. TRES20201029001 

Un laborator viu din Spania, specializat în domeniul desalinizarii, 

cauta tehnologii diferite pentru valorificarea saramurii de 

desalinizare (de la TRL2), prin incheierea de contracte comerciale 

cu asistenta tehnica. TRES20201118001 



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. 
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