
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 Turcia produce truse de diagnosticare rapida utilizate in diagnosticul 

agentilor de boala in medicina veterinara. Compania produce si vinde in prezent teste de 

diagnostic rapid pentru bovine, ovine, caprine, pisici si caini. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. Ref: BOTR20210407001 

O companie din Turcia, este activa de aproximativ 13 ani in productia de materiale de 

constructie pe baza de gips, cum ar fi produse de ipsos, gips-carton si sisteme conexe, 

si placi acustice. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie,  acorduri de agentie comerciale si financiare. Ref: BOTR20210608002 

O companie din Polonia, producator de filtre specializate, ofera cartuse de filtrare 

universale pentru purificarea aerului cu compozit argintiu. Aceste filtre elimina 

contaminantii bacterieni si fungici si ofera o eficienta imbunatatita intr-o gama larga de 

aplicatii. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de agentie comerciala.  

Ref: BOPL20210512001 

O companie din Rusia a dezvoltat un serviciu cloud pentru comerciantii cu amanuntul, 

care formuleaza recomandari personale pentru clientii sai. Acest serviciu ii ajuta pe 

comerciantii cu amanuntul sa crească loialitatea clientilor lor care sunt nemultumiți de 

mesajele trimise. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de outsourcing.  

Ref: BORU20210521001 

Un IMM din Spania a dezvoltat un software metrologic Fabricatie asistata de calculator 

(Computer-aided manufacturing - CAM) care poate fi conectat la orice sistem de control 

al masinilor-unelte pe 5 axe si permite masuratori in linie in timpul prelucrarii pieselor. 
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Permite verificarea dispozitivelor, alinierea pieselor si masurarea 

oferind date in timp real. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de agentie comerciala. Ref: BOES20210513002 

O companie din Italia este specializata in domeniul decoratiunilor 

artistice si al artefactelor din ipsos, precum și în realizarea pereților 

din ipsos, a panourilor decorative și a tavanelor false. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie si de fabricatie. Ref: BOIT20210401001 

O companie din Ucraina este cel mai mare producator de corpuri 

de iluminat din Europa centrala. Producătorul cauta distribuitori din 

Polonia, Romania, Ungaria, Slovacia, Cehia si Germania pentru 

incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  

Ref: BOUA20210528002 

O companie din Suedia este specializata in producerea de apa de 

izvor imbuteliata intr-o sticla de carton prin metode sustenabile. 

Apa este colectata in mod sustenabil din izvorul subteran din sudul 

Suediei, ofera minerale esentiale si are un pH natural de 8,2. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestare servicii 

de distributie si de fabricatie. Ref: BOSE20210423001 

O companie din Portugalia este specializata in producerea de 

echipamente, sisteme si solutii pentru automatizarea industriala. 

Compania ofera o gama larga de produse pentru diferite solutii si 

industrii, în principal senzori fara fir pentru masurarea conditiilor de 

temperatură. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

prestari servicii de distributie. Ref: BOPT20210504001 

Un studio din Danemarca, specializat in servicii de realitate 

virtuală daneză (VR) si realitate augmentată (AR), a creat continut 

in mai multe domenii de aplicatii, a produs peste 300 de aplicatii 

VR/AR si a gazduit peste 1000 de ateliere si evenimente in ultimii 

5 ani. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

subcontractare si outsourcing.  Ref: BODK20210511001 

Cereri de afaceri 

O companie din Croatia, activa in distributia de produse 

inovatoare si practice in sectoarele vopselelor si lacurilor, 

constructiilor si bricolajului. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de prestari servicii de distributie sau de asociere in 

participatiune. Ref: BRHR20210420001 

O companie din Belgia, specializata in dezvoltarea de platforme 

extensibile de gestionare a relatiei cu clientii (CRM), a dezvoltat o 

platforma CRM care organizeaza vanzari, marketing si servicii 

pentru clienti, automatizeaza gestionarea relatiilor cu clientii si 

sincronizeaza datele clientilor. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de achizitii. Ref: BRBE20210601001 

O companie din Germania, activa in domeniul recrutarii, 

recruteaza angajati pentru clientii sai din Germania in diferite 

sectoare (ex. sanatate, inginerie, industria alimentara, productie/

fabricatie, logistica). Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de prestari servicii. Ref: BRDE20210507001 

O companie din Belgia, specializata in inginerie si proiectare, a 

dezvoltat noi produse si dispozitive pentru mai multi clienti pe piete 

diferite. In prezent, ei cauta parteneri de productie cu servicii 

complete, capabil sa furnizeze, sa fabrice si sa asambleze mici 

dispozitive electronice pentru masini (portabile), precum si sa se 

ocupe de testarea calitatii, ambalare si logistica. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de productie sau de 

prestari servicii. Ref: BRBE20210505001 

Un furnizor de infrastructura energetica din Marea Britanie 

dezvolta si instaleaza containere modulare de conversie a 

combustibilului care transforma amoniacul in hidrogen la fata 

locului in porturi aeriene si maritime sau la bordul navelor mari. 

Recipientele modulare vor avea capacitatea de a sparge 

amoniacul in hidrogen combustibil in-situ. Se cauta producatori si 

furnizori de biscuiti de amoniac, purificatoare de gaze, amortizoare 

de presiune,  schimbătoare de caldura, arzatoare de gaz 

(amoniac / hidrogen) si rezervoare de amoniac pentru incheierea 

de contracte de fabricare la comanda sau de furnizare.  

Ref: BRUK20210505002 

Un importator / angrosist din Franta specializat in toate tipurile de 

incaltaminte si cauta noi furnizori de papuci, cizme de zapada si 

cizme de ploaie.  Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de producere la comanda. Ref: BRFR20210512001 

O companie din Kosovo este specializata in servicii de vanzare, 

ambalare si distributie, precum si toate aspectele logistice ale 

cooperarii, pentru un grup de producatori de produse diferite. Se 

cauta  parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie. Ref: BRXK20210527001 

Un distribuitor din Kosovo este specializat in distributia de 

produse farmaceutice, para-farmaceutice, dispozitive medicale, 

teste covid etc. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

de prestari servicii de distributie. Ref: BRXK20210527002 

Un agent comercial din Turcia, activ pe pietele arabe si pentru 

pietele turcesti, cauta producatori si distribuitori de alimente 

uscate, alimente convenabile, conserve, produse cosmetice, 

consumabile medicale si produse farmaceutice din Europa. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie sau de agentie comerciala. Ref: BRTR20210531001 

O companie din Marea Britanie specializata in tehnologie de 

infrumusetare cauta parteneri de productie activi in dezvoltarea si 

livrarea de dispozitive electronice prin incheierea de contracte de 

producere la comanda. Ref: BRUK20210524001 

Oferte de tehnologii 

O companie din Spania activa in industria de tehnologie, a 

dezvoltat si testat un sistem anti viespe care trebuie fie adaptat la 

un dispozitiv final in functie de diferitele medii in care apare 

velutina. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

productie la comanda, de cooperare tehnica si comerciale.  

Ref: TOES20210510002 

Un IMM din Elvetia, activ in domeniul tehnologiilor de mediu, ofera 

o solutie fizico-chimica pentru controlul rapid, in-situ si non-glifosat 

al vegetatiei si decontaminarea balastului feroviar, a solului si a 

apelor subterane de contaminanti organici si resturi de erbicide. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de licenta, asociere 

in participatiune, comerciale sau de cooperare tehnica.   

Ref: TOCH20210615001 

O companie din Lituania specializata in proiectarea de 

echipamente nestandardizate pentru industriile maritime. Se cauta 

parteneri pentru  lucra la proiecte legate de offshore și maritime, 

acvacultură, alge, petrol și gaze prin incheierea de contracte de 

cooperare tehnica sau de cercetare. Ref: TOLT20210524001 



Un institut din Germania este specializat in cercetari stiintifice 

privind problemele juridice ale tehnologiilor informatiei si 

comunicatiilor. Institutul se concentreaza pe cercetarea stiintifica 

pentru probleme etice si juridice care decurg din utilizarea 

tehnologiilor noi si a inovatiilor digitale. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de cercetare. Ref: TODE20210601001 

Un institut de cercetare din Luxemburg ofera o tehnologie pentru 

controlul puterii active si reactive decuplate, bazat pe estimarea 

starii retelei. Tehnologia asigura interactiuni minore intre 

magnitudinea tensiunii si controlul frecventei si, prin urmare, o mai 

buna calitate si dinamica a energiei. Se cauta parteneri industriali 

din domeniile controlului flexibil al energiei si al distributiei energiei 

pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica si de licenta. 

Ref: TOLU20210531001 

O companie din Franta ofera continut 3D bazat pe o tehnologie 

open source 5G brevetata. Tehnologia agrega toate datele 

disponibile si pe baza acestora, platforma cloud de inalta 

performanta ofera vizualizare, partajare si colaborare puternica a 

continutului 3D pentru aplicatii profesionale si pentru consumatori. 

Se cauta parteneri din 3 sectoare - sanatate, constructii si arta si 

cultura, pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica.   

Ref: TOFR20210607001 

Un startup din Germania dezvolta un sistem de securitate 

preventiva pentru camioanele de marfa parcate pentru a rezolva 

daunele cauzate de furtul de marfa. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de cooperare tehnica. 

Ref: TODE20210520001 

O companie din Italia a dezvoltat un sistem integrat (solutie 

software), usor de personalizat in functie de tipul si dimensiunea 

clientului, pentru gestionarea si monitorizarea incendiilor in timp 

real. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

cooperare tehnica sau de cercetare. Ref: TOIT20210607002 

9. O companie din Olanda a dezvoltat o alternativa rentabila la 

turbinele eoliene existente, utilizand zmee pentru a genera 

electricitate. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

cooperare tehnica. Ref: TONL20210520002 

Un inventator din Grecia a dezvoltat o toaleta pentru caini, cu 

functionare automata, potrivita pentru utilizare in interior. Functia 

toaletei se bazeaza pe un sistem de jaluzele rotative si mecanism 

de pulverizare a apei. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de licenta. Ref: TOGR20210601001 

Cereri de tehnologii 

O companie din Belgia activa pe piata dispozitivelor medicale 

cauta o solutie inovatoare pentru o componenta a unuia dintre 

produsele lor: un inel de finisare care sa fie filetat pe un tub, 

permitand trecerea unui alt tub. Ar trebui sa fie de inalta calitate, 

sa aiba un cost rezonabil si sa fie implementabil la scara larga. 

Inelul trebuie sa permita o anumita toleranta in dimensiunea 

tubului pe care urmeaza sa fie filetat. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de producere la comanda.  

Ref: TRBE20210519001 

O companie din Germania, specializata pe piata de utilitati, cauta 

companii de devoltare software pentru crearea unei solutii prin 

care se pot indentifica comportamentul clientilor, tendinte si 

subiecte actuale, analizand textele din mass-media digitala, social 

media, bloguri si forumuri. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cooperare tehnica. Ref: TRDE20210527002 

O companie din Olanda care opereaza la nivel international, este 

activa in industria alimentara si a bauturilor si in sectorul 

ospitalitatii, are ambitii circulare si cauta solutii de sortare si 

reciclare bazate pe tehnologia de imagistica senzoriala sau 

hiperspectrala. Accentul este pus pe plastic, metal, hartie, cutie 

pentru bauturi, sticla si textile. Se cauta parteneri precum 

dezvoltatorii de solutii de sortare si reciclare bazate pe senzori,  

pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TRNL20210602001 

O companie din Italia, cu experienta in productia si instalarea de 

accesorii tehnologice pentru masini, dezvolta o tehnologie 

inovatoare de climatizare, cu consum electric redus si impact 

asupra mediului, pe baza unui brevet acordat. Se cauta parteneri 

pentru precum companii industriale care produc sisteme si 

componente de aer conditionat pentru rulote, camioane si barci, 

interesate sa fie implicate in dezvoltarea si prototiparea noii 

tehnologii, prin incheierea de contracte de cooperare tehnica.   

Ref: TRIT20210518002 

O companie din Macedonia dezvolta un software de business 

intelligence si vizualizare a datelor pentru companiile mici de 

marketing prin afiliere. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cooperare tehnica. Ref: TRMK20210601001 

O companie din Germania cauta parteneri pentru dezvoltarea unei 

solutii software pentru implementarea fizica optimizata a 

personalului, precum si o vizualizare a volumului de munca pentru 

controlul acestuia. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cooperare tehnica. Ref: TRDE20210616001 

Un start-up din Malta, cauta furnizori si/sau furnizori de servicii sa 

cumpere si/sau sa colaboreze la solutii pentru laboratorul sau 

media X Reality (XR), inclusiv captarea miscarii faciale, scanarea 

si modelarea 3D si hardware si software pentru captarea miscarii. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica sau de asociere in participatiune.  

Ref: TRMT20210428001 

O autoritate portuara din Spania a lansat o provocare printr-o 

platforma de inovare deschisa: Cum se poate impiedica 

dispersarea emisiilor de praf/particule provenite de la volumul solid 

stocat in aer liber sa se disperseze in depozitele invecinate? Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare 

tehnica sau de cercetare. Ref: TRES20210610001 

Un IMM din Belgia, activ pe piata ambalajelor, este specializat in 

economie circulara si cauta parteneri care pot oferi plastic certificat 

complet casabil si sigilat termic adecvat pentru ambalarea de 

biscuiti. Plasticul trebuie sa ofere o protectie impotriva barierei 

impotriva oxigenului si a grasimilor. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TRBE20210608001 

O divizie a unei companii multinationale din Olanda, care produce 

si livreaza cutii cu truse de masa consumatorilor de acasa, doreste 

sa reduca greutatea materialelor plastice care sunt utilizate la 

ambalarea ingredientelor precum ierburi proaspete si carne. Se 

cauta solutii inovatoare de ambalare a alimentelor durabile pentru 

infiintarea unui proiect pilot, inclusiv implementarea cu furnizorii de 

ingrediente, prin incheirea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica. Ref: TRNL20210526001 



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 


