
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 Italia este specializata in gestionarea transportului international pentru 

import/ export de marfuri catre/ din orice locatie din lume si logistica (chiar si pentru 

marfuri periculoase). Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de outsourcing si 

subcontractare. Ref: BOIT20210408004 

O companie din Spania, cu o lunga traditie in productia de conserve de produse marine, 

ofera o mare varietate de produse conservate precum ton alb, midii, sardine mici, 

macrou sau hamsii. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie, producere la comanda sau outsourcing. Ref: BOES20210428002 

O companie din Franta, specializata in fabricarea de ingrediente pentru alimente, 

produse medicale, nutricosmetice si cosmetice, cauta parteneri precum producatorii sau 

distribuitorii de suplimente alimentare pentru furnizarea diferitelor sale ingrediente, prin 

incheierea de contracte de prestari servicii de distributie sau de fabricatie.  

Ref: BOFR20210427002 

O companie din Polonia, activ in proiecte de inginerie, este specializat in fabricarea 

motoarelor electrice si a sistemelor de actionare pentru industrie. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de subcontractare. Ref: BOPL20201118002 

O companie din Austria, are experienta in productia textila de produse pentru exterior, 

cum ar fi corturi, ansambluri de protectie solara, carucioare, pungi, airbag-uri pentru 

avalansa, hamace etc. Se cauta partneri pentru incheierea de contracte de fabricatie si 

de subcontractare. Ref: BOAT20210219001 
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O companie din Spania, specializata in repararea unei serii mari 

de ambalaje industriale de transport returnabile/ reutilizabile si 

articole din plastic realizate din PE/ PP (poliolefine/ polipropilenă), 

a dezvoltat si a brevetat o tehnologie inovatoare pentru repararea 

plasticului. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

asociere in participatiune.  Ref: BOES20210308001 

O companie din Rusia este specializata in certificare de produse si 

servicii, astfel certifica echipamentele de orice nivel de 

complexitate. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

outsourcing. Ref: BORU20210420001 

O companie din Rusia este activa in productia de accesorii de 

inalta calitate (cupe, perii de drum, halde, echipamente de ridicat si 

transport) pentru orice tip de echipament special (constructii, 

agricultura si minerit) cu o garanție extinsa: pentru excavatoare, 

pentru incarcatoare frontale, pentru buldoexcavatoare etc. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de  distributie. Ref: BORU20210428001 

O companie din Belgia a dezvoltat si fabricat un filtru si un 

biodinamizator capabil sa produca apa dinamizata. Solutia este un 

dispozitiv hidrodinamic si magnetic care reproduce ciclul natural al 

apei intr-un mod accelerat prin copierea miscarilor apei care a 

circulat liber in natura. Aceasta tehnologie 100% naturala 

regenereaza apa pentru a o face comparabila cu apa naturala vie. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 

servicii de distributie. Ref: BOBE20210501001 

O companie din Italia este furnizor de solutii de inginerie 

electromecanica, electronica si software, cu implementarea 

relativa a tablourilor si a instalatiilor pentru masini si instalatii. Se 

cauta parteneri pentru incheiea de contracte de subcontractare. 

Ref: BOIT20210325002 

Cereri de afaceri 

O companie din Franta, specializata in servicii de bunastare si 

relaxare, cauta solutii inovatoare pentru clientii sai, impotriva 

aparitiei ridurilor faciale si a decolteurilor in timpul noptii. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie. Ref: BRFR20210416001 

O companie din Germania, specializata in distributia dispozitivelor 

medicale, cauta parteneri care pot oferi produse inovatoare de 

tehnologie medicala in domeniul diagnosticului in-vitro, al 

diagnosticului la punctul de ingrijire sau al managementului plagilor 

si domeniilor conexe. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de prestari servicii de distributie.  

Ref: BRDE20210503002 

Un designer de accesorii din Olanda cauta parteneri care pot 

produce un mic lot de accesorii/ articole din alama, pentru genti si 

curele. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

fabricatie si de outsourcing. Ref: BRNL20210428001 

Un producator de imbracaminte de munca si uniforme profesionale 

din Albania are capacitate lunara de productie de 4 milioane de 

articole de imbracaminte si cauta parteneri care pot oferi materiale 

cu o compozitie de 60% poliester si 40% bumbac. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

furnizori. Ref: BRAL20210429001 

O companie din Spania, specializata in arhitectura, design interior, 

branding si design de mobila,  realizeaza proiecte durabile in 

sectorul turistic si rezidențial, aplicând inovatia tehnologica. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de fabricatie si de 

prestari servicii de furnizori. Ref: BRES20210405002 

O companie din Polonia, activa ca o agentie comerciala, ofera 

servicii companiilor straine interesate sa intre pe piata poloneza cu 

produsele lor. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

de agentie comerciala. Ref: BRPL20210408001 

O companie de imbracaminte din Irlanda cauta parteneriate de 

productie cu producatori de imbracaminte din UE pentru CMT 

(Cut, Make, Trim) sau FPP (Full Package Production) de tricotaje, 

esarfe, camasi, veste si jachete unisex. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de fabricatie. Ref: BRIE20210324001 

O companie din Danemarca, specializata in proiectarea de 

mobilier ergonomic, a dezvoltat un birou de birou reglabil pe 

inaltime, care indeplinește cele mai inalte standarde tehnice. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de fabricatie.  

Ref: BRDK20210507001 

O companie din Rusia este specalizata in aplicatii de tatuaje 

certificate si cauta parteneri care pot sa ofere asistenta financiară 

in crearea unei retele de saloane profesionale de tatuaje in Rusia, 

prin incheierea de contracte financiare. Ref: BRRU20210513001 

O companie de trasport din Lituania este specializata în expediere 

si ofera servicii de transport cu propria flota si cu ajutorul a peste 

200 de vehicule subcontractate. Se cauta parteneri pentru 

subcontractare. Ref: BRLT20210513001 

Oferte de tehnologii 

Un institut stiintific si de cercetare din Slovacia a dezvoltat o noua 

sonda pentru realizarea analizei tranzitorii a sarcinii locale. 

Microscopia tranzitorie de incarcare afiseaza relieful sau alte 

caracteristici ale stratului de suprafata cu rezolutie spatiala ridicata 

utilizand o sonda de scanare tranzitorie plasata si deplasata la 

mica distanta de suprafata afisata. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de licenta sau financiare.  

Ref: TOSK20210420003 

O companie din Spania, specializata in biotehnologie, ofera o 

vasta experienta in fermentare si extindere a biomasei, cu scopul 

industrializarii proceselor care implica utilizarea 

microorganismelor. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cooperare tehnica sau comerciale cu asistenta 

tehnica. Ref: TOES20210427002 

Un start-up din Germania, activ in domeniul activitatilor de 

programare a computerului si analiza textelor, a dezvoltat pachete 

de servicii tehnice si de consultanta pentru companii si organizatii. 

Abordarea se concentreaza pe programarea limbajului natural si 

pe inteligenta artificiala. Se cauta parteneri pentru a testa modelul 

de afaceri prin incheierea de contracte de cooperare tehnica sau 

de licenta. Ref: TODE20210310003 

Un IMM din Olanda a co-dezvoltat o platforma tehnologica pentru 

senzori portabili pentru aplicatii medicale. Senzorii sunt practici si 

confortabili de utilizat aplicati pe piele sau pe obiecte vestimentare. 

Se cauta parteneri din domeniile medical, sportiv sau militar pentru 

incheierea de contracte de cercetare, de cooperare tehnica sau 

comercial cu asistenta tehnica. Ref: TONL20210331001 



O companie din Rusia este activa in secventierea pe platforme 

moderne si prelucrarea primara a datelor. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de cercetare. 

Ref: TORU20210428001 

O companie din Suedia a dezvoltat o tehnologie noua si 

inovatoare a actuatorului pentru trackere solare cu doua axe mari 

si heliostate pentru a reduce considerabil costul actuatorului si 

greutatea structurii, sporind eficiența panourilor solare. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de de cooperare tehnica. 

Ref: TOSE20210429001 

Un IMM din Spania, activ in sectorul IT, are experienta in analize, 

interoperabilitate a sistemelor, sisteme de informatii despre 

sanatate si inovatie in domeniul e-sanatate. Se cauta parteneri din 

industrie sau din mediul academinc pentru incheierea de contracte 

de cercetare. Ref: TOES20210504002 

O companie din Ucraina ofera echipamente durabile care macina, 

dezinfecteaza si incalzesc  amestecul de deseuri alimentare, 

transformându-l in amestec de furaje. Producerea amestecului de 

furaje din deseuri este posibila atat din produsele alimentare 

expirate din supermarketuri, cat si din deseurile alimentare din 

restaurante, cafenele si procesele de productie a alimentelor. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. Ref: TOUA20210422001 

Un IMM din Austria ofera noi procese de acoperire cu plasma 

atmosferica care permit noi combinatii de acoperiri si substraturi 

(chiar hartie, plastic, lemn etc.) si forme complexe de substrat. 

Este posibila dezvoltarea/ productia usoara si rapida de noi 

acoperiri (biocide, conductive, anticorozive, tribologice etc). 

Solutiile plug-and-play economisesc 60% din costurile de operare. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare 

comerciala, de licenta, tehnice sau de cercetare.  

Ref: TOAT20210504001 

O companie din Franta a dezvoltat platforme unice Mobility as a 

Service (MaaS) in eticheta alba pentru orase, autoritati locale si 

companii de transport public, in cautarea unor solutii de mobilitate 

durabila si inteligenta. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de licenta sau comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TOFR20210409001 

O companie din Spania, activa in domeniul solutiilor tehnologice in 

cloud, a dezvoltat o aplicatie pentru a monitoriza toate 

evenimentele stocate in foldere. Acest software permite controlul 

modificarilor facute in documente, permite alerte cu privire la 

procesele sarcinilor si continuarea operatiunilor. Se cauta 

parteneri  se oferă ca parteneri să coopereze în procesul de 

transformare digitală în cadrul unui acord comercial cu asistență 

tehnică. Ref: TOES20210510001 

O companie din Italia, specializata in dezvoltarea de servicii care 

utilizeaza tehnologia blockchain ca element de integrare, cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica pentru a dezvolta solutii bazate pe  blockchain (Bitcoin si 

Ethereum). Ref: TOIT20210507002 

O companie din Spania, specializata in dezvoltarea de software 

bazata pe noi tehnologii (realitate augmentata, internetul obiectelor 

si portabile), a dezvoltat o solutie tehnologica care integreaza si 

orchestreaza elementele fizice, logice si umane ale companiei 

industriale, oferind angajatilor si managerilor informatiile necesare 

pentru a spori eficienta si productivitatea. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de licenta. Ref: TOES20210506001 

O companie din Germania, specializata in retele wireless cu raza 

lunga de actiune incorporata, oferă o rețea de senzori flexibila si 

scalabila gata de utilizare, bazata pe tehnologia LoRa™. Aceasta 

infrastructura de retea privata poate fi integrata in sistemele de 

monitorizare existente sau planificate pentru a colecta si transmite 

date operationale, cum ar fi datele senzorilor metrici sau 

informatiile de stare pentru a optimiza procesele industriale si 

logistice. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

cercetare, de licenta sau comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TODE20210505002 

O companie din Germania, specializata in dezvoltarea, productia 

si comerțul cu beton de inalta performanta, ofera produse si 

cunostintele tehnice companiilor din industria de inginerie 

mecanica, masini-unelte si/ sau constructii pentru a-si implementa 

propriile proiecte. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cooperare tehnica. Ref: TODE20210505001 

Un start-up din Franta este activ in productia de filamente de 

imprimare 3D si ofera servicii pentru proiectarea, prototiparea si 

producerea de dispozitive medicale implantabile si/sau 

resorbabile. Se cauta parteneri din domeniul sanatatii, parteneri 

academici si industriali pentru incheierea de contacte de fabricatie, 

de cercetare sau de cooperare tehnica. Ref: TOFR20210416002 

Cereri de tehnologii 

Un start-up din Germania, ofera servicii de dezvoltare a 

produselor ceramice tehnice personalizate dupa ideile clientilor. 

Pentru dezvoltarea unui sistem de curatare a gazelor de 

esapament, se cauta pateneri pentru incheierea de contracte de 

fabricatie sau de subcontractare. Ref: TRDE20210511001 

O fabrica din Marea Britanie, specializata in reciclarea bateriilor, 

doreste sa dezvolte tehnologii primare de reciclare a bateriilor cu 

litiu pentru a fi disponibile pe piata. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de cooperare tehnica.  

Ref: TRUK20210427001 

O organizatie din Olanda, specializata in asistenta medicala, ofera 

ingrijire si indrumare persoanelor cu dizabilitati intelectuale. 

Organizatia ruleaza un produs digital on-line care ofera ingrijire la 

distanta 24/7 de catre consilieri profesionisti. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica, de 

licenta sau de cooperare tehnica. Ref: TRNL20210503001 

O companie din Germania, specializata in stocarea alternativa a 

energiei, cauta parteneri pentru dezvoltarea unui dispozitiv cu date 

de performanta bune, ar trebui sa scada costurile si sa 

economiseasca resurse in comparatie cu ionii de litiu utilizati in 

prezent. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

cooperare tehnica. Ref: TRDE20210427001 

Un IMM din Turcia, care activeaza in sectorul tiparirii digitale si 

fizice, cauta parteneri care pot oferi  modalitati de reutilizare a 

fotopolimerului pentru productia de placi flexo, prin incheierea de 

contracte de cercetare sau de cooperare tehnica.  

Ref: TRTR20210426001 



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 


