
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 Spania, specializata in bioprospectie microbiana (CAEN M.72.11) cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare, de licenta sau de outsourcing. 

Ref: BOES20201210002 

Un start-up din Germania ofera un software pentru prelucrarea limbajului natural 

(Natural Language Processing, NLP) destinat institutiilor financiare, pentru a automatiza 

si simplifica procesele de conformitate, analizand automat documentele. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de agentie comerciala si/sau de licenta.  

Ref: BODE20210823001 

O companie din Polonia este un activ distribuitor si exportator de bunuri precum 

alimente, alimente pentru animale de companie, produse cosmetice, produse de 

curatare si alte bunuri de larg consum (FMCG). Compania cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de prestari servicii de distributie sau de agentie comerciala.  

Ref: BOPL20210810002 

O companie din Bosnia si Hertegovina este producator de diferite tipuri de obiecte 

mobile urbane,  echipamente de parcare si echipamente pentru parcuri precum: parcari 

auto, platforme, chioscuri, iluminat public, statii de autobuz, cosuri de gunoi, banci si 

suporturi pentru biciclete. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

producere la comanda, de outsourcing si de subcontractare. Ref: BOBA20210830001 

O companie din Italia proiecteaza si produce imbracaminte pentru femei si barbati, dar 

si accesorii de moda cu materiale si tesaturi pretioase. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de prestari servicii de distributie, de producere la comanda sau 

de outsourcing. Ref: BOIT20210805001 
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O companie din Spania, specializata in dinamica computerizata a 

fluidelor, aduce inovatie, tehnologii, cunostinte si expertiza pentru 

dezvoltarea de modele eficiente in vederea imbunatatirii eficientei, 

performantei si comportamentului ambarcatiunilor (nave sau 

iahturi). Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

agentie comerciala.  Ref: BOES20210119001 

O companie din Spania, specializata in consultanta in domeniul 

mediului, ofera consiliere si sprijin altor companii si institutii in 

evaluarea durabilitatii produselor, proceselor si organizarii lor, dar 

si cu privire la adaptarea portofoliului la reglementari specifice, 

certificari si etichete ecologice. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de subcontractare.  

Ref: BOES20210528001 

O companie din Franta detine un accesoriu brevetat, care poate 

combina pana la 6 culori, ce poate fi personalizat in culorile unui 

steag, ale unei echipe sportive sau legate de un eveniment festiv. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 

servicii de distributie. Ref: BOFR20210831001 

O companie din Marea Britanie care a proiectat si fabricat o 

solutie simpla pentru livrarea picaturilor oftalmologice, cauta 

parteneri pentru încheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie. Ref: BOUK20210826001 

O companie din Macedonia, specializata in domeniul ITC, a 

dezvoltat o solutie digitala inovatoare, care permite comunicarea 

cu potentiali pacienti precum si programarea completa, 

automatizata si de urgenta a personalului spitalelor. Software-ul 

este in faza de dezvoltare, iar compania caută parteneri pentru 

incheierea de contracte de agentie comerciala sau de licenta.  

Ref: BOMK20210726001 

Cereri de afaceri 

Un operator de turism din Bulgaria se pregateste pentru 

pandemia post Covid-19 pentru calatorii si cauta parteneri 

internationali pentru incheierea de contracte de agentie 

comerciala. Ref: BRBG20210819001 

O companie din Germania este specializata in distributia de 

produse pentru par si de imbracaminte. Pentru a-si extinde gama 

de produse fabricate in Europa („Made in Europe”), compania 

cauta producatori europeni de accesorii pentru par, baie si masaj, 

pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  

Ref: BRDE20210823001 

O companie din Polonia este interesata de introducerea unui nou 

produs alimentar pe piata poloneza - suplimentele alimentare - si 

cauta furnizori de materii prime precum ubiquinona - Coenzima 

Q10, D-chiro-inozitol, piridoxal 5-fosfat, Acetil L-carnitină, d -chiro 

inozitol pentru incheierea de contracte de furnizare.  

Ref: BRPL20210827001 

O companie din China, specializata in fabricarea si vanzarea de 

echipamente originale cu defibrilator extern automat (AED), cauta 

parteneri tehnologici pentru incheierea de contracte de furnizare.  

Ref: BRCN20210811001 

O companie din Ucraina este specializata in fabricarea 

parfumurilor (apa de toaleta, apa de parfum, apa de colonie) si 

produse cosmetice (creme, geluri de dus, sampoane, balsamuri, 

lotiuni, creme de ras etc.). Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de furnizare. Ref: BRUA20210826001 

Un antreprenor din Germania este in cautarea unor cizmari 

profesionisti, pentru a coase pantofi in mod manual si traditional, 

prin incheierea de contracte de producere la comanda.  

Ref: BRDE20210830001 

O companie din Marea Britanie este specializata in proiectarea si 

producerea de echipamente de automatizare si manipulare a 

materialelor. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

licenta. Ref: BRUK20210819001 

O companie din Polonia este specializata in proiectarea si 

productia de bobine, senzori si comutatoare (de exemplu, 

temperatura, presiunea, nivelul uleiului, nivelul combustibilului, 

viteza si pozitia arborelui cotit si sistemele ABS) pentru industria 

auto. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

producere la comanda sau de subcontractare.  

Ref: BRPL20210802001 

O companie din Marea Britanie este specializata in vanzarea de 

cutii din plastic pentru depozitarea si afisarea pantofilor sport in 

magazine fizice sau online. Se cauta parteneri care pot produce 

astfel de cutii, dar si alte produse cu variatiuni de design si culori, 

prin incheierea de contracte de producere la comanda sau de 

furnizori. Ref: BRUK20210816001 

O companie din Japonia cauta parteneri care furnizeaza produse 

chimice si compusi pentru fabricarea electrozilor si a altor aplicatii 

din sectorul electronic. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de agentie comerciala sau de prestari servicii de 

distributie. Ref: BRJP20210831001 

Oferte de tehnologie 

Un startup din Italia ofera servicii si instrumente eLearning: 

proiectare instructiva pentru programe de formare digitale si mixte, 

dezvoltare de continut cu un instrument de autor SCORM 

(Sharable Content Object Reference Mode), realizare de continut 

cu o platforma LMS (Learning Management System) 

personalizabila. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

de cooperare tehnica si de licenta. Ref: TOIT20210719001 

Un IMM din Coreea a dezvoltat o noua metoda a sistemului de 

mentinere a muncii care este controlat de magnetism. Această 

tehnica poate fi aplicata unei game largi de industrii, cum ar fi 

automobilele sau utilajele. Tehnologia poate oferi solutii la 

problemele care apar in sistemul de exploatare existent, sporind 

eficienta energetica. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de licenta. Ref: TOKR20210817001 

Un institut din Rusia a dezvoltat o tehnologie pentru acoperirea cu 

mai multe straturi pe suprafata implantului, sintetizand proprietatile 

protectoare ale nanoparticulelor si biopolimerilor. Acoperirile 

inovatoare pot fi utilizate ca modificator antibacterian al 

implantului, permitand accelerarea implementarii acestuia prin 

reducerea riscurilor de inflamatie concomitentă. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TORU20210804003 

O universitate din Turcia a dezvoltat un material cu proprietati 

fototermale care poate fi utilizat pentru acoperiri functionale, 

adezivi, pelicule, elastomeri, membrane si spume. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica si 

de licenta. Ref: TOTR20210816001 



Un institut de cercetare din Germania este specializat in domeniul 

managementului energiei (EM) si ofera instrumente software 

pentru optimizarea consumului de energie al proceselor industriale 

sau cladirilor, prin intermediul unui control inteligent. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica, de 

cercetare, de licenta sau comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TODE20210406001 

Un centru de cercetare din Spania, cu o experienta pe termen 

lung in dezvoltarea de nanoparticule bazate pe nanoparticule de 

metal sustinute pe diferite matrice anorganice, doreste sa se 

alature unui consortiu pentru a participa la propuneri pentru tema 

„Nanovopseluri antimicrobiene, antivirale si antifungice”(RIA) 

HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-02 sau alte colaborari de 

cercetare, prin incheierea de contracte de cercetare. 

Ref: TOES20210823001 

Un IMM din Italia a dezvoltat si brevetat un antrenor virtual de inot 

care ofera o lumina puternica cu LED-uri, astfel incat inotatorul sa 

poata vedea in permanenta pozitia indicatorului si sa o compare 

cu a sa. Sistemul, folosit deja de sportivii olimpici, a fost adaptat si 

la alte sporturi sau in scopuri de reabilitare. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TOIT20210830001 

Un IMM din Grecia a dezvoltat un sistem avansat, bazat pe 

Internetul lucrurilor (IoT) pentru a optimiza gestionarea energiei in 

case. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de agentie 

comerciala cu asistenta tehnica si de cooperare tehnica.  

Ref: TOGR20210902001 

O companie din Marea Britanie a lansat si verificat un instrument 

bazat pe inteligenta artificiala (AI) care incorporeaza date 

experimentale si de proces, dar si incertitudine. Acest instrument 

ajuta organizatiile sa ghideze cel mai bun material posibil sau 

optimizarea chimica in aproximativ 80% mai putine experimente. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. Ref: TOUK20210831001 

O organizatie din Elvetia specializata in promovare ofera 

infrastructura, cum ar fi un hangar pentru depozitarea dronelor si 

instrumentelor, spatiu de atelier pentru mici ajustari si spații de 

birouri. O echipa de experti se ocupa cu organizarea si 

reglementarea operatiunilor de testare si intermediaza legaturi cu 

potentiali parteneri de afaceri si cercetare. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TOCH20210830001 

Un IMM din Elvetia ofera expertiza si o solutie SaaS utilizand 

modele de invatare profunda de ultima generatie, care permit 

utilizatorilor sa genereze date sintetice. Datele sunt anonime, dar 

pot fi utilizate in continuare pentru informatii, analize si partajare 

interna/ externa, respectand in acelasi timp reglementarile de 

confidentialitate. Se cauta pateneri pentru incheierea de contracte 

de cercetare sau comerciale cu asistenta tehnica.   

Ref: TOCH20210817001 

Un institut de cercetare din Rusia a dezvoltat o tehnologie 

inovatoare pentru productia de micro-ingrasaminte pentru a 

imbunatati cresterea plantelor. Ingrasamintele dezvoltate sunt 

deosebit de eficiente in refacerea solurilor cultivate activ si/sau 

epuizate. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica. Ref: TORU20210804002 

O echipa de cercetare din Spania a dezvoltat un ciment rezistent 

la foc, prefabricat din deseuri industriale de origine polimerica, din 

acoperisurile vehiculelor reciclate, folosit la construirea peretilor 

sau a unei structuri similare. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contrate de licenta sau de producere la comanda.  

Ref: TOES20210730001 

Un IMM inovator din Germania ofera solutii personalizate de 

inteligenta artificiala (AI), Big Data si Internetul lucrurilor (IoT). 

Compania este specializata in aducerea AI de ultima generatie din 

mediul academic in industrie. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de licenta sau de cercetare. Ref: TODE20210831001 

Un IMM din Germania este interesat sa intre intr-un consortiu de 

cercetare din UE. IMM-ul va furniza software si servicii inovatoare 

de modelare si simulare pentru alimentarea cu apa menajera si 

industriala. Se poate referi la modele hidraulice complet cuplate de 

sisteme de canalizare, debit de suprafata, cursuri de apa si retele 

de alimentare cu apa. De asemenea, pot fi incluse modelarea 

recuperarii resurselor si a energiei, transportul si reacțiile chimice 

ale substantelor dizolvate. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cercetare si de cooperare tehnica.  

Ref: TODE20210806001 

O companie din Coreea, specializata in biotehnologie, a dezvoltat 

o noua tehnologie terapeutica a medicamentului pentru artrita 

reumatoida (RA). Noua proteina recombinanta ajuta pacientii sa isi 

isi refaca articulatiile deteriorate si sa mareasca vindecarea 

acestora. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

licenta. Ref: TOKR20210805001 

Cereri de tehnologii 

O companie din Franta, care produce suplimente alimentare 

pentru cai, cauta furnizori de plante specifice considerate materii 

prime pentru furaje, prin incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. Ref: TRFR20210903001 

O companie din Olanda, specializata in constructii, caută parteneri 

din industrie sau academici care activi in domenii precum ecologia/

sustenabilitate, analiza datelor si multe altele, care ofera 

tehnologii, prototipuri, servicii sau alte idei, pentru o dezvoltare 

ulterioara prin incheierea de contracte  de cooperare tehnica.  

Ref: TRNL20210901001 

O companie din Chile este activa in sectorul generarii de energie 

electrica si cauta companii europene specializate in furnizarea de 

tehnologie de incarcare inductiva pentru masinile electrice. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica sau de cercetare. Ref: TRCL20210803001 

Un centru de cercetare din Ucraina, specializat in educatie, cauta 

alte centre de cercetare europene si globale pentru instruire online 

si stagii de pregatire pentru personalul sau de cercetare. 

Domeniile de interes includ: biochimie, ecologie, robotica, stiinte 

ale naturii, modele matematice, chimie, biologie, senzori, etc. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servcii. 

Ref: TRUA20210707001 



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 


