
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 producator din Croatia, specializat in producerea de roti dintate, cutii de viteze, piese 

de ax cu precizie superioara, melci si roti melcate, pinioane, cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de subcontractare si de producere la comanda. 

BOHR20201007001 

O companie din Germania, specializata in comertul cu ridicata, are o gama de produse 

farmaceutice fara prescriptie medicala (OTC), suplimente nutritive, ajutoare medicale, 

precum si produse medicale. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

prestari servicii de distributie sau de agentie comerciala. BODE20201109001 

Un start-up din Germania a dezvoltat o aplicatie inovatoare care imbunatateste calitatea 

vietii printr-un program de interventie holistica. Programul complementar de coaching 

ofera hotelurilor o gama larga de oportunitati de a inspira noi grupuri de oaspeti si de a 

castiga noi clienti. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de licenta. 

BODE20201001001 

O companie din Italia este specializata in dezvoltarea si producerea masinilor pentru 

prelucrarea si ambalarea fructelor si legumelor. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de prestari servicii de distributie. BOIT20201020007 

O companie din Franta este specializata in prelucrarea produselor organice precum 

cereale, leguminoase si alte seminte. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

de prestari servicii de distributie. BOFR20201110001 

O companie din Bulgaria, specializata in servicii integrate de dezvoltare, proiectare si 

fabricare de instalatii de purificare a apei si statii de epurare a apelor uzate, cauta 
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parteneri pentru incheierea de contracte de agentie comerciala, de 

producere la comanda sau de subcontractare.  

BOBG20201028001 

Un institut de de cercetare-dezvoltare din Malta, cu expertiza in 

analize structurale, ofera o serie de servicii calitative si cantitative, 

printre care determinarea structurii cristaline sau tomografie cu 

raze X. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

outsourcing. BOMT20201026001 

O companie din Franta din domeniul tehnologiei informatiei si a 

comunicatiilor este specializata in instrumente de trasabilitate 

pentru a gestiona sarcinile suport in aeronautica. Software-ul oferit 

este dedicat organizatiilor suport si companiilor aeriene pentru 

toate tipurile de aeronave, de la avioane private pana la avioane 

comerciale mari. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

de agentie comerciala. BOFR20201028001 

O companie din Armenia este specializata in productia diferitelor 

produse din lemn natural, cum ar fi tablele de sah, ceasuri din 

lemn, statui si alte suveniruri, precum si bijuterii. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie, de producere la comanda sau de agentie comerciala.  

BOAM20201112001 

Un IMM din Spania, cu experienta in proiectarea si ingineria unor 

alternative la insecticidele de pe piata, ofera o “capcana” 

biodegradabila, conceputa special pentru prelevarea de probe si 

capturarea masiva a insectelor, valabila pentru 140 de specii de 

insecte. Un exemplu de aplicare este combaterea daunatorilor din 

padure, agricultura, cramă, horticultura si campuri pomicole. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie. BOES20201013003 

Cereri de afaceri 

Un designer din Suedia cauta producatori de lumanari de inalta 

calitate, intr-o gamă largă de culori, parfumate si ambalate in 

diferite opțiuni de borcane de sticla, pentru incheierea de contracte 

de producere la comanda. BRSE20201112001 

O companie din Germania a dezvoltat un nou sistem de curatare 

portabil pentru cosurile de cumparaturi prin metoda de sterilizare 

UV. Acest sistem functioneaza automat si atinge standardele de 

igienă in conditiile restrictiilor pandemice. Prototipul a fost testat, 

toate drepturile au fost brevetate si se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de producere la comanda. 

BRDE20201120001 

O companie de IT din Polonia, specializata in crearea de 

programe personalizate, atat pentru aplicatii web, cat si pentru 

aplicatii mobile, cu aplicabilitate in serviciile bancare, de asigurari, 

de sanatate si in alte industrii, cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de agentie comerciala. BRPL20201030001 

O companie din Marea Britanie, cu experienta in import si 

distributie, a dezvoltat un website pentru vanzarea si distributia de 

produse inovatoare, de la cadouri precum bijuterii, produse de 

decor pentru casa, articole de bucatarie si gatit pana la produse de 

gradinarit. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

agentie comerciala sau de prestari servicii de distributie. 

BRUK20201124001 

Un magazin online din Olanda este specializat in produse textile 

de dama. Se cauta parteneri-producatori de esarfe de lux, pentru 

incheierea de contracte de furnizor. BRNL20201007002 

O agentie de vanzari din Luxemburg este activa pe piata pieselor 

auto - piese pentru aviatie, piese pentru vehicule utilitare si 

tehnologie de automatizare. Se cauta parteneri - furnizori 

internationali ai pieselor mentionate -  pentru incheierea de 

contracte de agentie comerciala. BRLU20190528001 

O companie din Polonia ofera pachete personalizate de inchiriere 

de echipamente muzicale, suport si servicii la distanta in perioada 

de inchiriere. Se cauta parteneri pentru crearea unei platforme 

online pentru inchirierea de intrumente muzicale prin incheierea de 

contracte de licenta. BRPL20201201001 

O companie din Belgia, specializata in producerea de pardoseli 

industriale pentru clienti economici si privati, cauta furnizori de fire 

de fibra de sticla pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie. BRBE20201201001 

Un operator turistic din Bulgaria cu o lista extinsa de clienti cauta 

parteneri internationali pentru incheierea de contracte de agentie 

comerciala. BRBG20201029001 

Un IMM din Suedia, activ in sectorul contructiilor, cauta furnizori 

de panouri solare cu film subtire, in conformitate cu reglementarile 

europene/suedeze si sa indeplineasca cerintele corespunzatoare, 

cu dimensiuni LxW = minim 3m x 0,42m. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de prestari servicii de producere la 

comanda. BRSE20201103001 

Oferte de tehnologii 

Un IMM din Spania, ofera servicii de consultanta energetica, 

gestionare a energiei, constructii industriale, lucrari hidraulice si 

solutii holistice pentru cresterea eficientei energetice, recoltarea 

resurselor regenerabile, reducerea impactului asupra mediului si 

cresterea competitivitatii clientilor sai. Acest IMM a dezvoltat o 

tehnologie pentru optimizarea consumului de energie. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare, prin apelul 

Green Deal. TOES20201113002 

Un laborator al unei universitati publice din Grecia a dezvoltat o 

tehnologie inovatoare pentru valorificarea deseurilor solide in 

argile de caramida cu capacitati imbunatatite de izolare termica si 

fonică si amprenta de mediu scazuta. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 

TOGR20201203001 

Autoritatea regionala din Spania, specializata in domeniul 

dreptului public si care conduce dezvoltarea de strategii si actiuni 

de sensibilizare si creatie la nivelul UE,  cauta parteneri din 

domeniile de interes precum industria 4.0, securitatea cibernetica, 

economia circulara, implementarea electro-mobilitatii, solutiile 

inteligente de transport, solutiile IoT , eficienta energetica si 

reindustrializarea, pentru incheierea de contracte de cercetare. 

TOES20201123002 

AO companie din Spania, lider in sectorul dronelor, isi ofera 

expertiza in pilotare automata si servicii conexe pentru drone, 

vehicule aeriene fara pilot (UAV) si avioane electrice de decolare 



si aterizare verticale (eVTOL). Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de cercetare prin apelul Green Deal, zona 

5, LC-GD-5-1-2020 aeroporturi si porturi ecologice ca hub-uri 

multimodale pentru o mobilitate durabila si inteligenta. 

TOES20201201001 

Un IMM din Franta a dezvoltat un sistem de hranire durabilă a 

animalelor cu microalge, o sursa naturala si durabila de proteine si 

bioactivi unici. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

de cercetare sau de cooperare tehnica. TOFR20201116001 

Un IMM din Grecia, specializat in utilizarea tehnologiei in educatia, 

a dezvoltat un instrument digital online pentru evaluarea lingvistica 

a copiilor mici si detectarea timpurie a problemelor de vorbire. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de agentie 

comerciala cu asistenta tehnica. TOGR20201118001 

O companie din Turcia a dezvoltat o platforma pentru recuperarea 

valorii din surplusul de alimente printr-un sistem eficient de 

gestionare a deseurilor. Prin gestionarea alimentelor nevandute 

ale intreprinderilor, sistemul creează valoare economica, sociala si 

de mediu. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

cercetare prin apelul Green Deal. TOTR20201112001 

O companie din Finlanda a dezvoltat o solutie care recupereaza 

energia termica din apa de la dus si astfel salveaza 40% din 

energia consumata in gospodării. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de licenta. TOFI20201120001 

Un institut de cercetare din Spania, activa in gestionarea integrata 

a apei, a dezvoltat o tehnologie pentru reciclarea modulelor cu 

membrana prin osmoza inversa. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica, de 

cercetare si cooperare tehnica. TOES20201124001 

O companie din Italia a dezvoltat o suita software modulara de 

inteligenta artificiala si invatare automate, orientata catre 

capacitatile de invatare prin intarire si viziune computerizata. 

Poate fi folosit pentru a instrui agenti autonomi si pentru a efectua 

un numar mare de sarcini pe imagini, videoclipuri si fisiere audio, 

cu posibilitatea suplimentara de a personaliza modele pe seturi de 

date si contexte specifice, maximizand calitatea rezultatelor. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. TOIT20201106001 

Cereri de tehnologii 

O companie din Olanda, specializata in telecomunicatii, este 

interesata de co-dezvoltarea si sprijinirea unor noi aplicatii 

inteligente bazate pe tehnologia 5G. Companiile specializate in 

senzorizare/internetul obiectelor (IoT), realitate augmentata/

realitate mixtă, inspectie vizuala sau robotica sunt cautate pentru 

incheierea de contracte de cooperare tehnica sau comeciale cu 

asistenta tehnica. TRNL20200917001 

Un laborator viu din Spania, specializat in domeniul desalinizarii, 

cauta tehnologii emergente privind desalinizarea apei de mare (de 

la TLR2). Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica. TRES20201118002 

Un IMM din Spania, activ in proiectarea si fabricarea 

condensatoarelor de gaz cu capat rece pentru uzine de energie, 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica, de producere la comanda sau de cooperare 

tehnica. TRES20201119001 

O companie din Spania, specializata in biotehnologie, a dezvoltat 

o platforma din virus himeric cum ar fi  particulele care afiseaza 

antigenii selectati pentru a provoca raspunsuri imune puternice la 

om. Compania cauta parteneri care ar putea sprijini screeningul si 

selectarea antigenelor COVID19 pentru prototipare si parteneri 

care ar putea demonstra imunogenitatea si eficacitatea 

prototipurilor împotriva COVID19. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comericale cu asistenta tehnica, de 

cercetare sau de asociere in participatiune.  TRES20201126001 

Un angrosist traditional din Austria cauta parteneri pentru 

dezvoltarea comună de noi orteze si bandaje. Partenerii ar trebui 

sa aiba experienta in prelucrarea diferitelor materiale textile si a 

pieselor metalice mici. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de producere la comanda. TRAT20201111001 

O companie din Germania, activa in domeniul chimic, cauta un 

instrument logistic inteligent pentru a optimiza traficul camioanelor 

prin semnalizare digitala. Instrumentul ar trebui sa ajute 

camioanele primite sa-si gaseasca drumul catre locurile de 

incarcare si descarcare. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica sau de licenta. 

TRDE20201126001 

O companie din Slovenia, activa in importul, comertul cu ridicata 

si distributia de produse alimentare, cauta parteneri - organizatii de 

cercetare si/sau companii cu know-how in domeniile captarii si 

utilizarii carbonului pentru a converti dioxidul de carbon captat in 

substante mai valoroase sau produse din industria alimentara a 

bauturilor, a produselor farmaceutice, cosmetice si a 

combustibililor. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

de cercetare si de cooperare tehnica. TRSI20201203003 

O companie din Rusia cauta diverse echipamente robotice de 

reabilitare medicala pentru incheierea de contracte de asociere in 

participatiune. TRRU20201201002 

O companie din Turcia, activa in domeniul IT, a dezvoltat mai 

multe aplicatii de gestionare a proceselor de afaceri si aplicatii 

mobile. Compania desfasoara un proiect care are ca scop 

dezvoltarea unui sistem de monitorizare pentru producatorii de 

articole din metal destinate lucrului in bucatarie. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica si 

de licenta. TRTR20201203001 

O companie din Olanda, specializata in produse pentru mediul 

construit cauta solutii tehnice imbunatatite pentru incalzirea apei 

de la robinet in retelele cu temperatura scazuta. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica 

sau de licenta. TRNL20201119001 
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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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