
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, este specializata in mecanica fluidelor computerizata. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de agentie comerciala. BOES20210119001 

O companie din Rusia este specializata in dezvoltarea si producerea de dispozitive 

automate, de control al calitatii pentru diferite tipuri de produse: combustibili, uleiuri, 

lubrifianti, bitum si materiale bituminoase, catalizatori etc. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contrate de prestari servicii de distributie. BORU20210901001 

O companie din Cehia produce sobe pentru lemne, de inalta calitate, inserturi pentru 

șemineu, sobe pentru cazane si inserturi pentru cazane. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. BOCZ20210921001 

O companie din Marea Britanie, specializata in fabricarea incalzitoarelor directe si 

indirecte, montate pe conducte si in unitatile de tratare a aerului, ofera incalzitoare de 

inalta eficienta pentru spatii industriale si comerciale si operațiuni de proces. Ca parte a 

planurilor lor de crestere continua, compania cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de producere la comanda. BOUK20210825001 

Un producator din Slovenia, cu o traditie de peste 20 de ani in fabricarea sistemelor de 

incalzire inovatoare - cazane si sobe din peleti, cazane de gazeificare a lemnului si 

pompe de caldura - pentru uz comercial si casnic. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte prestari servicii de distributie. BOSI20210902001 

O companie din Turcia este activa in industrie si produce vata minerala de piatra. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  

BOTR20210827001 
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O companie din Japonia este specializata in productia de 

dispozitive de asistenta pentru magneziu. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de fabricatie, outsourcing sau de 

subcontractare. BOJP20210914001 

O companie din Slovenia a dezvoltat o bautura racoritoare pe 

baza de apa carbogazoasa cu alcool (aprox. 4 vol%), care se 

obtine prin fermentare, fara zahar si alti indulcitori, carbohidrati si 

gluten, cu arome adaugate. Bautura este cunoscuta in SUA, dar 

este o noutate pe pietele UE. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de prestari servicii de distributie. BOSI20210917001 

O companie din Polonia a dezvoltat un sistem de automatizare a 

cladirilor cu sursa deschisa, cu fir, care include sina si module 

montabile in perete pentru a controla iluminatul, rulourile, 

sistemele de incalzire si prizele de perete. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de agentie comerciala sau de 

prestare servicii de distributie. BOPL20210514005 

Un producator miere de albine ecologica din Moldova, ofera miere 

naturala poliflora si monoflora si cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de prestari servicii de distributie. BOMD20210917001 

Cereri de afaceri 

O companie din Marea Britanie, furnizeaza dulapuri si 

congelatoare. Se cauta solutii inovatoare de refrigerare care sa 

prelungeasca durata de valabilitate a alimentelor si sa functioneze 

in cel mai economic mod posibil. Se cauta parteneri (producatori 

de dulapuri frigorifice si congelatoare potrivite pentru 

supermarketuri, unitati de magazine, comercianti cu amanuntul de 

produse alimentare si magazine de proximitate) pentru incheierea 

de contracte de producere la comanda. BRUK20210813001 

O companie din Marea Britanie este implicata in proiectarea 

produselor specializate si brevetate de tratare a apei pentru 

sectorul de incalzire, ventilatie si aer conditionat (HVAC) si cauta 

producatori pentru incheierea de contracte de producere la 

comanda. BRUK20210902001 

O companie din Bulgaria ofera cel mai mare serviciu de drop 

shipping din sectorul HoReCa si cauta furnizori din UE pentru 

incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. de 

acorduri de servicii de distribuție. BRBG20210802001 

O companie din Olanda cauta sa isi mareasca gama de produse 

prin introducerea de covoare de joaca pentru copii, dar si alte 

produse pentru copii precum rucsacuri, paturi sau plapumi. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de producere la 

comanda sau de furnizare. BRNL20211004001 

O companie din Germania este specializata in sculptura in lemn, 

cu accent pe planificarea, proiectarea si productia de echipamente 

personalizate pentru locuri de joaca din lemn de salcam. Se cauta 

parteneri (constructori de peisaj, companii de instalatii sau de 

urbanizare) pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie. BRDE20210729001 

O companie din Franta, specializata in distribuirea de 

echipamente stiintifice pentru companii farmaceutice, 

agroalimentare si mediul academic din stiinta vietii, cauta sisteme 

de microscopie de baza si avansate de la producatori originali prin 

incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 

BRFR20210831001 

Un IMM din Danemarca este inovator, dezvolta si produce 

platforme pentru a fi utilizate pentru jocuri de curse si simulare de 

zbor. Se cauta un parteneri pentru incheierea de outsourcing 

pentru productia tuturor pieselor metalice aferente platformei. 

BRDK20210908001 

O companie din Franta este designer si producator de articole de 

piele si bijuterii pentru femei si barbati, de calitate si ecologice. Se 

cauta parteneri (furnizori de piele vegetala, pluta sau celuloza) 

pentru incheierea de contracte de furnizare. BRFR20210916001 

O companie din Marea Britanie cauta sa identifice companiile 

producatoare care pot realiza articole de imbracaminte de calitate 

pentru cluburile de imbracaminte sportiva. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de producere la comanda. BRUK20210903001 

O companie din China, specializata in tehnologii audio si video, a 

dezvoltat o platforma de difuzare live de divertisment social, 

concentrata pe un grup larg de utilizatori tineri si de varsta mijlocie. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 

servicii de distributie sau de agentie comerciala. 

BRCN20210908001 

Oferte de tehnologie 

Un IMM din Coreea, este specializat in dezvoltarea energiei 

regenerabile. IMM-ul a inventat un nou tip de sistem de generare a 

energiei eoliene folosind pale orizontale. Acest sistem poate 

genera de 4 ori mai multa putere decat VAWT (turbinele eoliene cu 

axa verticala; turbine eoliene existente), folosind doar 1/80 din 

spatiul sau. Se cauta parteneri pentru inchieierea de contracte de 

licenta, acorduri financiare sau de asociere in participatiune.  

TOKR20210817002 

O companie din Ucraina ofera o tehnologie de instalare automata 

pentru productia de caldura si gheata care poate fi utilizata pentru 

functionarea cu sisteme de incalzire, aer conditionat si refrigerare 

pe pompe de caldura cu aer (AHP) si sisteme de ventilatie. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica sau de cooperare tehnica. TOUA20210831001 

O companie din Spania, specializata in durabilitate, mediu, 

schimbari climatice si energie, a dezvoltat o solutie inovatoare 

pentru procesarea bateriilor cu litiu retrase de la vehicule electrice 

(EV) pentru a produce sisteme de stocare a energiei (EES). Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare 

tehnica, de cercetare sau comerciale. TOES20210910001 

O companie din Italia are experienta in proiectarea si construirea 

de instalatii de biogaz si biometan cu tehnologii de transformare a 

deseurilor in energie si de tratare a apelor uzate. Compania a 

dezvoltat noi solutii eficiente, durabile si viabile din punct de 

vedere economic aplicabile pentru lanturile valorice de 

transformare a deseurilor in energie si tratarea apelor uzate. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. TOIT20210907001 



Un IMM din Grecia a dezvoltat un sistem avansat de Internet al 

lucrurilor (IoT) pentru a optimiza gestionarea energiei microretelei 

de acasa. Se cauta parteneri (agregatori de raspuns la cererea de 

energie (DR) si furnizori de energie) pentru incheierea de 

contracte de agentie comerciala cu asistenta tehnica sau de 

cooperare tehnica. TOGR20210902001 

Un IMM din Olanda, specializat in generarea de energie in afara 

retelei, ofera o solutie rentabila de energie cu emisii zero pentru 

aplicatii offshore. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de agentie comerciala cu asistenta tehnica.  

TONL20210906001 

Un IMM din Olanda a dezvoltat o fabrica de energie durabila care 

utilizeaza soare, vant, baterii si electronice inteligente combinate 

cu o tehnologie anticoroziva. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de agentie comerciala cu asistenta tehnica.  

TONL20210908001 

O companie din Marea Britanie a dezvoltat un nou ciclu de 

alimentare bazat pe condensarea imbunatatita a turbinei cu abur, 

care ofera cresteri dramatice de eficienta pentru o gama larga de 

aplicatii de stocare si generare de energie, inclusiv arderea 

termica electrica si a hidrogenului, geotermala, generarea de 

biocombustibil și centralele electrice convenționale, reducand 

emisiile asociate si consum de combustibil. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de licenta, financiare sau de 

asociere in participatiune.  TOUK20210727001 

Un companie din Italia a brevetat un sistem de producere a apei 

distilate din mare sau din alte bazine de apa, bazat pe principiile 

cuptorului solar combinat cu sistemele de producere a energiei 

regenerabile. Acesta isi propune sa rezolve problema productiei 

de apa distilata/purificata si potabila in situatii critice precum cele 

intalnite in micile arhipelaguri sau zonele rurale. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte  de licenta. TOIT20210706001 

O companie din Italia a brevetat un nou model de submarin eolian 

si ar dori sa gaseasca companii private interesate sa-l dezvolte in 

continuare intr-un produs viabil sau companii de transport public 

interesate sa exploreze noi sisteme de transport, pornind de la 

prototiparea inovatiei. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de licenta. TOIT20210908001 

Un IMM din Portugalia a dezvoltat o priza inteligenta inovatoare 

pentru a converti incalzitoarele electrice de apa in dispozitive 

inteligente, conectate la Wi-Fi si pregatite pentru retea inteligenta. 

Avantajele produsului sunt economiile pentru utilizatorul final si 

serviciile de raspuns la cerere, cum ar fi reducerea varfurilor sau 

deplasarea sarcinii pentru utilitati, care ajuta la rezolvarea unei 

probleme de energie regenerabila. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de financiare. TOPT20210920001 

Cereri de tehnologie 

Un grup de companii din Italia, din sectorul mobilitatii electrice, 

cauta tehnologii de incarcare wireless a vehiculelor. Aceasta 

tehnologie poate depasi problema infrastructurilor in mobilitatea 

electrica. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica, de licenta sau de cooperare 

tehnica.  TRIT20210906001 

O companie din China este specializata in cercetare si dezvoltare, 

fabricarea si comercializarea echipamentelor de energie termica, 

echipamente de protectie a mediului, auxiliare pentru centrale 

electrice si echipamente de gazeificare a carbunelui in China. 

Pentru a optimiza reciclarea durabila a palelor si compozitelor de 

turbine eoliene dezafectate, se cauta parteneri care pot oferi 

tehnologii avansate pentru reciclarea palelor de turbine eoliene de 

pe piata europeana, prin incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. TRCN20210907001 

O companie din Olanda dezvolta si vinde rechizite comerciantilor 

cu amanuntul de branza. s Folia lor de ambalare a produselor este 

transparenta, din PVC si este folosita pentru a acoperi si pastra 

partile de branza pre-taiate mai mult timp proaspete in magazin. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. TRNL20210920001 

Un IMM din Olanda este un dezvoltator inovator de produse TIC 

pentru sectorul educatiei, culturii si asistentei medicale. Companie 

doreste sa dezvolte huse robuste pentru tablete care vor fi folosite 

de persoanele cu dizabilitati fizice si/sau psihice. Se cauta 

dezvoltatori si producatori pentru dezvoltarea unui prototip prin 

incheierea de contracte de cooperare tehnica. TRNL20210824001 

O companie din Italia, activa in industria carnii, cauta solutii 

inovatoare pentru imbunatatirea managementului energetic 

general al fabricilor sale industriale. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica sau de 

licenta. TRIT20210727001 

Un spital din Olanda, a implementat o politica durabila pentru 

operatiunile lor de laborator si cauta parteneri cu solutii si 

tehnologii durabile pentru fluxurile de deseuri lichide care provin 

din laboratoarele lor de testare. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de cooperare tehnica. TRNL20210927001 

O companie din Spania, activ in sectorul de ingrijire a pielii este 

specializata in domeniul farmaceutic. Se cauta parteneri, 

specializati in cercetari avansate utile pentru tratamentul bolilor 

dermatologice, prin incheierea de contracte de cercetare sua de 

cooperare tehnica. TRES20210920001 

O companie din China, specializata in cercetare și dezvoltare, 

fabricarea si comercializarea echipamentelor de energie termica si 

echipamente de protectie a mediului. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  

TRCN20210903001 

Un IMM din Coreea, specializat in dezvoltarea si fabricarea de 

dispozitive medicale, in special pentru domeniul stomatologic, 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de licenta sau 

comerciale cu asistenta tehnica.  TRKR20210818001 



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 


