
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 Finlanda, specializata in inginerie, opereaza cu o mentalitate de 

rezolvare a problemelor, iar scopul echipei este de a face energia nucleara mai durabila 

si mai profitabila, respectand in acelasi timp standarde ridicate de siguranta. Compania 

sprijina proiectele de energie nucleara in toate fazele ciclului de viata: licentiere, 

exploatare, demontare si dezafectare. Se cauta parteneri in Europa si Orientul Mijlociu 

pentru incheierea de contracte de subcontractare.  Ref. BOFI20210222001 

Un IMM din Italia, specializata in producerea de transformatoare electrice trifazate 

tensiune medie si joasa, cauta parteneri pentru incheierea de contracte de producere la 

comanda si de prestari servicii de distributie. Ref. BOIT20210126001 

O companie din Spania, specializata in intretinerea turnurilor eoliene si a turbinelor, 

cauta parteneri, care pot oferi piese de schimb pentru turbine eoliene, cum ar fi lame, 

pompe, cutii de viteze, motoare electrice sau frane, pentru incheierea de contracte de 

prestari servicii de furnizori. Compania are o experienta internationala si certificari ISO. 

Ref.  BRES20210205001 

O companie din Finlanda, cu o traditie indelungata in vanzarea, instalarea si intretinerea 

sistemelor energetice si de apa, care sunt utilizate pentru industria de proces, aplicatiile 

municipale, de sanatate si de incalzire sau manevrabilitate general, cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. Ref. BRFI20210120001 

Un IMM din Italia a dezvoltat, brevetat si produs un bec inteligent cu iluminare LED cu 

unitate centrala de procesare (CPU) integrata, senzori si comunicatii prin intermediul 

luminii. Acest bec inlocuieste tuburile de neon standard T8, cu economie de peste 50% 

fata de  LED-urile traditionale. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica sau de licenta. Ref. TOIT20210203002 
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O companie din Grecia, activa in domeniul surselor regenerabile 

de energie, ofera sisteme de producere a hidrogenului din 

biocombustibili. Se cauta colaborari academice si industriale, 

pentru a dezvolta si implementa prin incheierea de contracte de 

licenta, de cercetare sau de cooperare tehnica.  

Ref.  TOGR20210201001 

Un IMM din Singapore a dezvoltat o platforma de analiza a 

datelor conectata la fluxul de date in direct de la senzori la uzinele 

de racire. Platforma standardizeaza si armonizeaza fluxurile de 

date pentru analize si informatii semnificative privind utilizarea 

energiei. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

licenta si/sau comercial cu asistenta tehnica.  

Ref.  TOSG20210127001 

Un IMM din Danemarca este specializat in crearea de tehnologii 

care contribuie la tranzitia globala catre energie verde. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

furnizori. Ref. TODK20210112001 

Un institut de cercetare din Slovenia a dezvoltat electrozi noi 

pentru supercondensatori si baterii litiu-ion. Electrozii ofera 

proprietati excelente de filtrare de inalta frecventa, capacitate 

reversibila mare si stabilitate pe termen lung. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica sau de 

licenta. Ref. TOSI20210223001 

Un institut de invatamant superior din Singapore a dezvoltat un 

sistem de automatizare si control al cladirilor care utilizeaza 

modelul de control predictiv pentru controlul optim, predictiv si 

coordonat al diferitelor sisteme de servicii, inclusiv aer conditionat 

si ventilatie mecanica, iluminare si umbrire pentru a atinge tintele 

precum eficienta energetica si bunastarea ocupantilor. SE cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de licenta sau de 

comerciale cu asistenta tehnica. Ref. TOSG20210128001 

Cereri de afaceri 

Un designer din Olanda, specializata in producerea de lenjerie de 

pat pentru copii si textile de inalta calitate si premiate, cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de producere la comanda 

sau de prestari servicii de furnizori. Ref: BRNL20210319001 

O companie din Italia produce bijuterii si ceasuri lucrate manual si 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie.  Ref: BRIT20210329001 

O companie din Franta s-a specializat in distribuirea 

schimbatoarelor de caldura cu placi brazate si  cauta producatori 

de astfel de schimbatoare de caldura fiabile pentru sectorul 

maritim. Schimbatoarele de caldura trebuie sa fie marcate CE, 

aprobate hidraulic pentru aplicatii marine. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 

Ref: BRFR20210406001 

Un distribuitor din Polonia activ pe piata echipamentelor medicale 

pentru transfuzii de sange, cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de prestari servicii de distributie.  

Ref: BRPL20210416001 

Un start-up din Germania cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de producere la comanda a placilor din wolfram, nichel si 

fier. Ref: BRDE20210315001 

O companie  din Marea Britanie, produce piese vestimentare 

pentru persoane in etate si cu dizabilitati. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de prestari servicii de furnizori, de 

agentie comerciala sau de licenta. Ref: BRUK20210413001 

Un magazin online din Olanda este specializat in vanzarea de 

produse de lux. Se cauta parteneri precum producatorii de genti 

pentru femei care sa lucreze cu diferite materiale precum piele, 

panza si /sau material sintetic, prin incheierea de contracte de 

producere la comanda.  Ref: BRNL20210402002 

O companie din Grecia, activa in domeniul productiei de hidrogen, 

cauta parteneri care pot oferi tehnologii adecvate de acoperire a 

suprafetelor metalice din foi subtiri din metal, prin incheierea de 

contracte de subcontractare.  Ref: BRGR20210427001 

O companie din Croatia, care opereaza in sectorul metalurgic, 

este specializată in productia de produse metalice, dar si in 

distributie. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

prestari servicii de distributie sau de agentie comerciala.  

Ref: BRHR20210422001 

O companie din Germania ofera o gama larga de servicii si soluții 

individuale in domeniul izolatiei termice si fonice, protectiei la frig si 

la incendiu pentru aplicatii in industrie si constructii. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de subcontractare.   

Ref: BRDE20210326001 

Oferte de tehnologie 

Un start-up din Italia cauta parteneri industriali pentru a exploata o 

noua tehnologie care combina diferite materiale si permite crearea 

unui nou material de reciclare din deseuri textile. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica. 

Ref: TOIT20210407003 

O companie din Spania, care lucreaza cu solutii tehnologice in 

cloud, a dezvoltat un software pentru a adauga metadate 

personalizate in bloc, filtre dinamice, vizualizari si a crea fluxuri de 

lucru. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica.  Ref: TOES20210416001 

O companie din Italia a dezvoltat o infrastructura tehnologica 

inovatoare pentru achizitionarea, integrarea si diseminarea datelor 

despre ecosistemul marin. Acesta poate deveni un instrument 

foarte important pentru sensibilizarea stiintifica si pentru 

conștientizarea publicului, orientat catre monitorizarea maritimă. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare si 

de cooperare tehnica. Ref: TOIT20210324001 

Un start-up din Spania lucreaza la dezvoltarea unui robot cu 

capacitati industriale orientate spre proiectare si costuri pentru 

sectorul educational, precum si materiale didactice suplimentare si 

o platforma online care permite atat simularea programarii, cat si 

programarea robotilor reali de la distanta. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de asociere in participatiune.   

Ref: TOES20210409001 

Un IMM din Spania, cu expertiza in domeniul aeronauticii, este 

specializata in fabricarea si comercializarea dronelor pentru 

stingerea incendiilor cu functionare nocturna, solutii logistice 

pentru transport si mobilitate urbana, precum si pulverizarea 

aeriana si udarea unor zone mari de cultivare. Compania a 



dezvoltat un sistem aerian fara pilot si cauta parteneri pentru 

incheierea de contacte financiare. Ref: TOES20210315001 

Un startup inovator din Marea Britanie a dezvoltat un chatbot de 

servicii juridice care permite furnizorilor legali sa ofere servicii 

juridice mai rapide, mai bune si mai rentabile IMM-urilor si 

persoanelor fizice. Chatbot-ul este multicanal si functioneaza ca o 

aplicatie pentru iOS si Android, site-uri web si Amazon Alexa. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracted de licenta.  

Ref: TOUK20210415001 

Un startup din Franta a dezvoltat o solutie digitala inovatoare 

pentru a evalua megafauna marina in parcurile eoliene offshore. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. Ref: TOFR20210415001 

Un grup de cercetatori din Italia, care lucreaza in domeniul 

energiei regenerabile si al instalatiilor industriale de tratare a 

apelor uzate, a dezvoltat si brevetat un sistem usor, capabil sa 

elimine CO2 din biogaz.  Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TOIT20210407001 

Un IMM din Italia a dezvoltat un instrument inovator pentru 

monitorizarea riscurilor de securitate si securitate cibernetica in 

organizatii complexe. Instrumentul inovator va analiza semi-

automat relevanta riscurilor care sporesc profilarea securitatii 

firmei si captarea semnalelor slabe ale atacurilor sau tentativelor 

de intrare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica sau de cercetare.  

Ref: TOIT20210412001 

O companie din Slovacia activeaza in domeniul energiei 

regenerabile si al solutiilor inovatoare de stocare a energiei. 

Tehnologiile companiei sunt axate pe surse de energie 

regenerabile si se bazeaza pe acelasi principiu - rotorul fara ax 

pluteste si se roteste pe suprafata apei. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asitenta tehnica, de 

cooperare tehnica sau financiar. Ref: TOSK20210406001 

Cereri de tehnologie 

Un startup din Italia, specializat in productia de articole de mobilier 

biodegradabile obtinute din deseuri organice, cauta parteneri 

pentru dezvoltarea placilor durabile si imbunatatirea procesului de 

colorare a acestora, prin incheierea de contracte de cercetare.  

Ref: TRIT20210330001 

Departamentul pentru infrastructură si dezvoltare funciara al 

guvernului regional dintr-o regiune din Spania a lansat o 

provocare printr-o platforma de inovare deschisa: Cum pot 

utilizatorii retelei rutiere sa profite la maximum de informatiile de 

mobilitate disponibile colectate de pe drum datele senzorilor care 

vor avea ca rezultat impacturi pozitive asupra economiei locale si 

a mediului din regiune? Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cooperare comerciala cu asistenta tehnica sau de 

cercetare.  Ref: TRES20210412001 

O companie din Olanda este specializata in conservarea otelului 

cu acoperire umeda si cauta furnizori de sisteme complete pentru 

a imbunatati in directie sustenabila acest proces. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de comerciale cu 

asistenta tehnica sau de cooperare tehnica.  

Ref: TRNL20210330001 

Un IMM din Franta este specializat in tehnologii fara contact. Pe 

baza programului de cercetare a undelor milimetrice, a creat un 

radar pentru a determina miscarile cardiace unice. Fiecare 

miscare cardiaca reprezinta o semnatura biometrica pentru 

autentificare individuala. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cooperare tehnica.  Ref: TRFR20210412001 

O companie din Albania, activa in fabricarea si prelucrarea 

bijuteriilor din aur și argint, cauta parteneri care pot furniza cea mai 

recenta linie de tehnologie pentru prelucrarea aurului si argintului, 

prin incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  care 

să fie angajați în acord comercial cu asistență tehnică.  

Ref: TRAL20210324001 

O companie din Grecia, activa in productia de masti de fata care 

utilizeaza material netesut suflat topit, din polipropilena, cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de licenta sau comercial.  

Ref: TRGR20210310001 

Un IMM din Italia, specializat in decofeinizarea cafelei doreste sa 

devina o companie cu deseuri zero. Deai pot reutiliza sau recicla 

fiecare resursa utilizata in timpul procesului, singurele deseuri pe 

care le produc in continuare sunt cerurile extrase din boabele de 

cafea. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

cercetare pe tematica economiei circulare si a simbiozei 

industriale. Ref: TRIT20210323001 

O companie din Olanda este lider global pe piata pentru 

automatizarea proceselor logistice pentru aeroporturi si pe piata 

de curierat. Se cauta parteneri care pot oferi solutii de sistem 

digital automatizat pentru a clasifica bagajele in functie de 

caracteristicile sale, pentru a preveni intreruperile proceselor si 

pentru a imbunatati performantele automatizării proceselor, prin 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica sau de 

licenta. Ref: TRNL20210408001 

O companie din Rusia cauta noi solutii tehnologice pentru 

eliminarea diferitelor tipuri de namol petrolier (solid sau lichid), prin 

incheierea de contracte de asociere in participatiune.  

Ref: TRRU20210407001 

O companie din Marea Britanie cauta culori sintetice pentru 

bunuri de consum care sunt biodegradabile total si se incadreaza 

in preocuparile viitoare privind sustenabilitatea, oferind in acelasi 

timp performantele necesare. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de cercetare sau de asociere in participatiune.  

Ref: TRUK20210330001 



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 


