
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 Marea Britanie, implicata in ingineria si proiectarea produselor 

specializate si brevetate pentru tratarea apei pentru sectorul incalzirii, ventilatiei si 

aerului conditionat (HVAC), cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 

servicii de distributie.  Ref: BOUK20210805001 

O companie din Suedia, care produce shake-uri din otel inoxidabil si pungi pentru 

prepararea mesei intentioneaza acum sa se extinda pe pietele internationale, cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.   

Ref: BOSE20210609001 

O companie din Ucraina ofera instrumente de manichiura si pedichiura, seturi de 

manichiura, piepteni, perii de par, bigudiuri si accesorii pentru frizerie. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  

Ref: BOUA20210812001 

O companie din Armenia este implicata in productia unei mari varietati de produse 

textile. Produsele companiei sunt exclusiv din bumbac si sunt concepute cu coloranti 

naturali. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie. Ref: BOAM20210630001 

O fabrica moderna din Moldova, specializata in fabricarea si proiectarea de haine si saci 

de dormit, este interesata sa isi extinda actualul portofoliu de clienți prin identificarea de 

noi parteneri de afaceri internationali pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie, de productie la comanda sau de subcontractare. Ref: BOMD20210821001 

O fabrica de bere artizanala din Slovenia ofera dispozitive inovatoare si adaptate pentru 

imbutelierea si etichetarea mai rapida, de mai buna calitate a sticlelor de bere, altor 
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micro-fabrici de bere si micilor producatori de bere. Dispozitivele 

sunt adaptate in primul rand nevoilor fabricilor de bere cu volum 

mic de productie, dar pot fi personalizate si pentru alte industrii 

(vin, alte lichide, produse alimentare, cosmetice). Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de fabricatie.  

Ref: BOSI20210817001 

O companie din Armenia produce compoturi de fructe, sucuri, 

bauturi alcoolice, gemuri, marmelada si o gama larga de legume 

conservate, marinate din fructe naturale, organice, fructe de 

padure si legume. Compania nu foloseste coloranți, conservanti si 

stabilizatori in produsele sale. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de prestari servicii de distributie sau de agentie 

comerciala. Ref: BOAM20210701002 

O companie din Polonia ofera coloranti naturali, arome si emulsii 

pentru industria alimentara. Oferta sa include, de asemenea, 

produse premium - vitamine liposomale, care au fost dezvoltate de 

o echipa avansata de cercetare si dezvoltare. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de producere la comanda sau de 

prestari servicii de distributie. Ref: BOPL20210719001 

O companie din Turcia a dezvoltat un nou produs pentru 

tratamentul incontinentei urinare, a incontinentei fecale si a durerii 

pelvine. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

prestari servicii de distributie.  Ref: BOTR20210803001 

O companie din Malta a fost infiintata pentru a crea software bazat 

pe inteligenta artificiala (AI), menit sa ajute oamenii in viata lor de 

zi cu zi. Principalul produs software ofera educatie personalizata 

pentru fiecare student. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de agentie comerciala.  Ref: BOMT20210816001 

Cereri de afaceri 

O companie din Italia produce si implementeaza (masini agricole 

specializate pentru prelucrarea solului si intretinerea gazonului 

natural) sub marca proprie. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de achizitie sau de asociere in participatiune.  

Ref: BRIT20210803001 

O companie din Serbia este activa in domeniile tipografiei si 

cusutului. Se cauta parteneri pentru incheierea de conatracte de 

prestari servicii de distributie sau de acorduri comerciale.  

Ref: BRRS20210811001 

O companie din Suedia furnizeaza magazinelor de produse 

naturiste produse sustenabile, care sunt mai bune atat pentru 

oameni, cat si pentru planeta. Se cauta producatori de suplimente 

gumante din UE, pentru incheierea de contracte de fabricatie.  

Ref: BRSE20210511001 

O companie de comert electronic din Marea Britanie, care ofera 

un detergent de rufe ecologic pe baza de abonament. Produsul 

este o alternativa inovatoare zero-deseuri, naturala la detergentii 

obisnuiti, formata in foi ultra-comprimate care se dizolva in apa 

calda sau rece. Este 100% fara plastic, vegan, are o amprenta de 

carbon foarte scazuta si este capabil sa fie postat direct printr-o 

cutie postala. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

fabricatie.  Ref: BRUK20210809001 

Un inventator din Germania produce doua tipuri diferite de de 

sosete cu doua grosimi diferite de tesaturi. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de fabricatie.    

Ref: BRDE20210806001 

Un IMM din Polonia, specializat in distributia de produse 

cosmetice, doreste sa isi extinda gama de produse pe baza de 

ingrediente naturale. Se cauta parteneri (producatori de produse 

cosmetice verzi, cu deseuri zero si naturale) pentru inchierea de 

contracte de prestari servicii de distributie.  

Ref: BRPL20210727001 

Un companie din Macedonia produce piese, scule si servicii 

pentru masini de inalta calitate si cauta furnizori straini de materii 

prime pentru productia de metale, tije si profile. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de prestari servicii de furnizor.  

Ref: BRMK20210820001 

O companie din Turcia, este activa in domeniul ingineriei, precum 

si in activitati de comert exterior. Se cauta furnizori de solutii 

pentru restaurarea artistica si istorica, dar si de furnizori de panouri 

solare si sisteme de reciclare a energiei pentru sectorul marin. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de agentie 

comerciala si de prestari servicii de distributie.   

Ref: BRTR20210824001 

O companie din Danemarca furnizeaza si instaleaza acoperisuri 

verzi si cauta furnizori pentru incheierea de contracte de prestari 

servicii de furnizori. Ref: BRDK20210803001 

O companie din Marea Britanie a dezvoltat o metoda inovatoare 

de furnizare a energiei prin sticla in mod invizibil. O laminare 

transparenta a sticlei conductive si neconductive permite transferul 

de energie sau de date pe straturi individuale din cadrul laminarii. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 

servicii de fabricatie si de distributie. Ref: BRUK20210809003 

Oferte de tehnologie 

Un IMM din Portugalia a dezvoltat o unitate tehnologica 

inovatoare pentru panourile solare, promitand sa creasca 

productia de energie curata si profitul. Se cauta parteneri care 

produc componente electronice, produse pentru energie solara 

sau care genereaza energie solara regenerabila, pentru incheierea 

de contracte de licenta, comerciale sau de fabricatie.   

Ref: TOPT20210727001 

O universitate din Polonia a proiectat si produs un instrument 

chirurgical care este utilizat pentru tratamentul chirurgical al 

scoliozei. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

acorduri comerciale si de licenta.  Ref: TOPL20210809001 

O companie din Rusia se angajeaza in dezvoltarea tehnologiilor 

de purificare a apei in diverse scopuri industriale. Tehnologia 

include sorbanti inovatori de origine proprie. Produsele sunt 

sorbanți din dispersati, obtinuti ca urmare a reactiei chimice a 

aluminosilicatilor natural cu compusi organici. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de fabricatie. Ref: 

TORU20210723001 

Un institut din Germania a dezvoltat un dispozitiv si o metoda 

pentru diagnosticul si tratamentul tulburarilor de auz. Tehnologia 

este un dispozitiv miniaturizat care determina activitatea canalului 

semicelular conexin 26 (Cx26). Cx26 este o proteina cruciala 

pentru calitatea auzului uman. Metoda permite vizualizarea 

mutatiilor, care afecteaza activitatea semicelulei. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de licenta sau de acorduri 

comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TODE20210802002 



Un IMM din Singapore a dezvoltat o tehnologie circulara, 

mecanico-chimica fara solvent, pentru a realiza un proces de 

productie intr-un singur pas, de la deseuri acvatice la biomateriale 

valoroase. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

licenta sau de cooperare tehnica. Ref: TOSG20210629001 

O companie din Coreea a dezvoltat continut terapeutic bazat pe 

realitate virtuala, pentru diferite tipuri de tulburari mentale sau 

cognitive. Combinand senzori de grafen, aceasta solutie se 

potriveste automat cu starea utilizatorului si ofera terapie 

psihiatriatrica non-medicamentoasa, virtuala si cu costuri reduse. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contrate de cooperare 

tehnica sau de cercetare. Ref: TOKR20210730001 

Un institut din Germania, activ in domeniul sistemelor optice, al 

fotonicii si al tehnologiei laser a dezvoltat un far cu laser Liquid 

Crystal on Silicon (LCoS), in curs de brevetare, care poate creste 

semnificativ siguranta traficului si confortul la volan. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de licenta.   

Ref: TODE20210812001 

O echipa de cercetare din Spania a dezvoltat tipuri de beton, 

autocompactate, din nisip si pietris reciclat, caracterizat ca prim 

liant prin compozitia de ciment Portland, ca cel de-al doilea liant pe 

fier granulat si zgura de otel, iar  ca al treilea liant din zgura de 

cuptor cu lada alba. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de licenta. Ref: TOES20210322001 

Un institut din Germania activeaza in domeniul tehnologiilor de 

masurare si control. Institutul a dezvoltat un proces nou pentru 

reglarea predefinita a senzorilor individuali si a circuitelor de punte. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare 

sau de licenta.  Ref: TODE20210723001 

O companie din Finlanda a dezvoltat o tehnologie pentru a ridica 

diverse fluxuri laterale industriale neutilizate in solutii durabile de 

materiale. Tehnologia poate fi utilizata pentru a crea aplicatii 

reutilizabile, reciclabile si biodegradabile pentru solutii de 

acoperire si materiale de substitire a plasticului. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica, de 

cooperare tehnica sau de cercetare.  Ref: TOFI20210812001 

Cereri de tehnologie 

O companie din Bosnia si Hertegovina este unul dintre principalii 

producatori de elemente din beton (productia de beton, blocuri de 

beton si tevi de beton) pe piata bosniaca. Se cauta parteneri 

pentru inchierea de contracte de cercetare sau de cooperare 

tehnica.  Ref: TRBA20210721001 

O companie IT din Marea Britanie a dezvoltat o aplicatie mobila 

care urmareste vremea si impactul pe care il are asupra conditiilor 

de sanatate pe termen lung si a durerii cronice. Utilizatorii vor primi 

prognoze meteo personalizate in timp real, adaptate conditiilor / 

simptomelor lor medicale. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cercetare sau de cooperare tehnica.  

Ref: TRUK20210708001 

O companie din Austria dezvolta un sistem pentru extragerea 

automata a informatiilor din documentele contractuale si legatura 

cu procesele comerciale corespunzatoare. Se cauta parteneri cu 

expertiza pe un numar mare de contracte similare (furnizor, 

intretinere, service ...) in limba germana sau engleza. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contrate de cooperare tehnica.   

Ref: TRAT20210804001 

Un producator din Olanda furnizeaza la nivel mondial accesorii de 

ancorare pentru transportul de sarcini grele. Pe langa furnizarea 

de lanturi de fixare sintetice usoare, doreste sa ofere si dispozitive 

de tensionare usoare. Se cauta parteneri tehnologici pentru 

incheierea de contracte de cooperare tehnica.  

Ref: TRNL20210804002 

O asociatie din Polonia cauta un film monomaterial cu bariera de 

oxigen destinat ambalarii in atmosfera modificata (MAP) a 

carnatilor subtiri de porc, afumati si uscati. Folia trebuie sa fie 

sigura pentru contactul cu alimentele, sa formeze un ambalaj 

ermetic (100% etana), sa pastreze produsele proaspete timp de 

cel putin 120 de zile si sa se potrivească masinilor de ambalare 

verticala si orizontală. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica sau de cooperare 

tehnica.  Ref: TRPL20210816001 

Un program de accelerare a afacerilor din Spania este destinat 

startup-urilor cu solutii pentru a patra revolutie industriala aplicate 

industriei inteligente, energiei curate si durabilitatii, sectoarelor 

alimentare si sanatate. Startup-urile selectate vor dezvolta un 

proiect real, platit pentru una sau mai multe companii corporative. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare 

sau de cooperare tehnica.  Ref: TRES20210813001 

O companie din Olanda, specializata in producerea de huse din 

tricot pentru saltele, produce 5-6 milioane de metri de panza pe 

an. Pentru a ajunge la o detectie anterioara a erorilor si la o mai 

mica respingere a tesaturilor, compania cauta parteneri care pot 

oferi o tehnologie optica automatizata, care sa controleze si sa 

analizeze tesaturile tricotate in diferite etape de productie. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare 

tehnica. Ref: TRNL20210808001 

O companie din Olanda, specializata in asistenta medicala, ofera 

consultanta de reabilitare si interventie copiilor cu dizabilitati fizice 

severe. Se cauta parteneri care pot oferi metode alternative de 

operare (de exemplu, controlul ochilor sau al atingerii) pentru a 

determina nivelul de inteligenta al copilului cu dizabilitati fizice 

severe, prin incheierea de contracte de cooperare tehnica.  

Ref: TRNL20210812001 

O companie din Austria doreste sa dezvolte un sistem automat de 

sudare a conductelor pentru santiere neuniforme.  Se cauta o 

solutie adecvata de detectare a unor mici variatii ale decalajelor de 

margine si a golurilor de sudura in jurul circumferintei tevilor de 

otel cu diametre mai mari de 600 mm, prin incheierea de contracte 

de cooperare tehnica.  Ref: TRAT20210806001 

Un IMM din Elvetia cauta un producatori sau cercetatori care pot 

dezvolta placi usoare, cu pori deschisi, permeabile la aer, ignifuge, 

cu o dimensiune de aproximativ 3,0 m x 1,2 m. Produsul poate fi 

reamenajat sau livrat ca material deja existent. Se cauta parteneri 

pentru inchierea de contracte de fabricatie sau de cooperare 

tehnica. Ref: TRCH20210812001 



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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