
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 Polonia, specializata in fabricarea de incaltaminte, cauta parteneri din 

Europa, SUA, China, Japonia sau Rusia pentru incheierea de contracte de productie la 

comanda, subcontractare sau de prestari servicii de distributie. Ref: BOPL20211028005 

O companie din Polonia este specializata in producerea de lampi, mobilier si alte 

elemente de design interior din lemn. Se cauta parteneri precum magazine de papetarie 

sau magazine online pentru incheierea de contracte de agentie comericala.  

Ref: BOPL20211103003 

O companie din Rusia, specializata in producerea de piese electronice unice, ofera 

tahografe. Acest echipament asigura inregistrarea continua, necorectabila a informatiilor 

despre viteza si traseul vehiculelor. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

prestari servicii de distributie.  Ref: BORU20211129002 

O companie din Spania, specializata in inginerie software, isi ofera serviciile de 

dezvoltare front-end, tablouri de bord interactive si experiente vizuale unor parteneri 

precum centre tehnologice, institute de cercetare, dar si companiilor inovatoare. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de subcontractare sau de outsourcing.  

Ref: BOES20211111001 

O companie din Bulgaria, producator de obiecte din lemn, ofera un produs pentru copii 

format din 110 elemente modulare din lemn certificat ecologic, potrivit pentru copii de 

peste 5 ani. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie sau de agentie comerciala. Ref: BOBG20211122002 
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Un IMM din Olanda a dezvoltat un dispozitiv de tăiat cu mai multe 

axe pentru imprimarea 3D. Acest dispozitiv poate fi folosit pentru a 

calcula traseele instrumentelor și comenzile pentru orice 

imprimanta 3D, inclusiv imprimante cu 5 sau mai multe axe, cum 

ar fi roboții industriali standard. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de licenta. Ref: BONL20211105001 

Un IMM din Bulgaria, specializat in dezvoltarea de software, ofera 

solutii complete de management al afacerilor pentru gestionarea 

completa a ciclului de viata al clienților in industria de utilitati. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de agentie 

comerciala, de asociere in participatiune, de outsourcing sau de 

subcontractare. Ref: BOBG20211101001 

O companie din Germania produce masini de inscriptionare 

pentru marcarea industriala a metalelor, materialelor plastic, dar si 

a altor materiale. Gama de produse include masini de marcat 

electrolitic, masini de marcat cu puncte si lasere de marcare. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie, de agentie comerciala si de subcontractare.  

Ref: BODE20211101001 

O companie din Japonia a dezvoltat o jucarie educationala care ii 

ajuta pe copiii mici sa inteleaga abilitatile legate de programare. 

Jucaria are forma unui robot care este folosit pentru a juca un joc 

asemanator puzzle-ului, nu necesita abilitati lingvistice si foloseste 

semne, imagini si sunete universale pentru a transmite concepte 

de programare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

de agentie comerciala si de prestari servicii de distributie.  

Ref: BOJP20211116001 

O companie din Portugalia, lider producator de tesaturi 

inovatoare, durabile si inteligente pentru marci de moda, sport si 

lenjerie intimă, cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

producere la comanda. Ref: BOPT20211117003 

Cereri de afaceri 

O companie din Rusia, activa in productia si distributia de 

echipamente si componente medicale, cauta parteneri care pot 

produce elemente de hartie utile in producere filtrelor de respiratie, 

pentru incheierea de contracte de furnizare.  

Ref: BRRU20211111001 

O companie din China este o ramura a unui mare producator de 

echipamente electrice detinute de stat. Se cauta parteneri 

specializati in sisteme de electroliza a apei la temperatura inalta, 

pentru incheierea de contracte de furnizare.  

Ref: BRCN20211115001 

O companie din Germania, specializata in dezvoltarea si productia 

de case modulare cauta parteneri pentru asamblare si pentru a 

asigura un sistem de instalare descentralizat si durabil. Casele 

sunt asamblate la fata locului din kituri de montare prefabricate. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii.  

Ref: BRDE20211005001 

O companie din Marea Britanie proiecteaza, produce si vinde 

accesorii din piele, lucrate manual, in special huse pentru 

telefoane si tablete, curele, portofele, genti si accesorii compacte 

de calatorie. Prin producerea de bunuri de lux de calitate la preturi 

accesibile, a stabilit o pozitie puternica pe piata si o crestere 

internationala rapida. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de productie la comanda. Ref: BRUK20211123001 

O companie din Marea Britanie este activa in domeniul medical si 

cauta parteneri care pot oferi  magneti mici (5mm x 2mm) placati 

cu aur, folositi pentru a reduce simptomele menopauzei. Se cere o 

documentatiee justificativa care confirma compozitia magnetilor 

pentru a se asigura ca sunt hipoalergenici. Se caut parteneri 

pentru incheierea de contracte de furnizare sau de productie la 

comanda. Ref: BRUK20211105001 

Un IMM din Germania, activ in dezvoltarea, productia si vanzarea 

de echipamente hidraulice, cauta furnizori de piese din fonta, 

personalizate, conform unor tipare prestabilite. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de productie la comanda.  

Ref: BRDE20211112001 

O companie din Suedia produce masini de gaurit cu angrenaje si 

freze. Se cauta parteneri din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 

Cehia, Slovenia, Slovacia sau România care pot produce piloni 

diferiti, la comanda, prelucrati prin CNC, prin incheiere de 

contracte de subcontractare. Ref: BRSE20211012001 

O companie din Rusia, activa in industria medicala, produce un 

cateter venos central (CVK), un cateter PICC, un cateter pentru 

hemodializa si un CVK cu flux mare. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de furnizare. Ref: BRRU20211110001 

Un IMM din Olanda, activ ca proiectant si distribuitor global de 

consumabile decorative pentru casa si gardina, ofera o gama de 

produse la moda, contemporane si durabile din  lemn, piatra si 

ceramica. Se cauta parteneri precum producatorii de decoratiuni 

pentru incheierea de contracte prestari servicii de distributie.  

Ref: BRNL20211103001 

Un IMM din Marea Britanie furnizeaza solutii software pentru 

companii din domeniul constructiilor si al lucrarilor temporare. Se 

cauta parteneri care au capacitati de turnare prin injectie si pot 

oferi servicii de asamblare de baza, pentru incheierea de contracte 

de prestari servicii sau de furnizare.  Ref: BRUK20211117001 

Oferte de tehnologie 

Un grup de cercetare din Germania ofera simulari multifizice 

pentru a sprijini partenerii din industrie si mediul academic in 

timpul procesului de dezvoltare sau de imbunatatire a tehnologiilor 

verzi. Grupul este condus de un profesor de fizica la un Institut de 

Tehnologie din sudul Germaniei. Pentru a dobandi o mai buna 

intelegere, simularile pe computer ofera multe avantaje si 

posibilitati unice in comparatie cu metodele experimentale. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare.  

Ref: TODE20211119001 

O companie din Spania, specializata in cercetare, ofera servicii de 

cercetare si dezvoltare pentru dezvoltarea si fabricarea de noi 

compusi si noi procese in domeniul farmaceutic. Compania 

dispune de un personal experimentat si de o noua fabrica 

moderna care asigura niveluri ridicate de expertiza si eficacitate. 

Se cauta parteneri precum companii farmaceutice si 

biotehnologice pentru incheierea de contracte de cercetare sau de 

producere la comanda. Ref: TOES20211014003 

 



O echipa de cercetare din Slovacia a dezvoltat o metoda 

inovatoare de imbinare ermetica a foliei metalice ultra-subtiri cu 

flansa de vid. Prin utilizarea acestei solutii este posibil sa se 

realizeze imbinarea fiabila a diferitelor piese care difera in 

dimensiuni si compozitie. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de licenta. Ref: TOSK20200605001 

O companie din Portugalia, specializata in cercetare si 

dezvoltare, a dezvoltat un ansamblu de antrenament, in curs de 

brevetare, alternativ bicicletei clasice. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de licenta sau de asociere in 

participatiune.  Ref: TOPT20210923001 

O companie din Danemarca a dezvoltat un material pe baza de 

bioceluloza folosit pentru a inlocui materialele plastice sintetice. 

Materialul biocelulozic este reciclabil, biodegradabil, compostabil si 

este fabricat din zahar, ceea ce permite utilizarea potentialului 

surplus de zahăr.  Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cooperare tehnica. Ref: TODK20211007001 

O companie din Rusia a dezvoltat o noua tehnologie de vopsele si 

acoperiri minerale. Aceasta tehnologie este un strat anti-frictiune 

rezistent la uzura, care este utilizat in metalurgie, constructii 

navale, energie si industria petrolului si gazelor. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TORU20211117001 

Un IMM din Spania a dezvoltat o tehnologie AI pentru detectarea 

amenintarilor aeriene in timp real. Se cauta parteneri pentru a 

dezvolta noi functionalitati si a ajusta eficienta retelelor neuronale 

prin incheierea de contracte de licenta. Ref: TOES20211025001 

O companie din Olanda a dezvoltat un sistemul de incalzire 

ecologica a stadioanelor, eficient din punct de vedere al costurilor. 

Se cauta producatori de scaune de stadion care ar dori sa-si 

extinda linia de produse, prin incheierea de contracte comerciale 

cu asistenta tehnica.  Ref: TONL20211102001 

Un institut de cercetare si dezvoltare din Ucraina, care 

coopereaza cu comunitatea locala, ofera un sistem de rotatie a 

culturilor si a solului pentru cultivarea produselor agricole. 

Principalul avantaj este sustinerea naturală si refacerea solului si a 

produselor de inalta calitate fara utilizarea ingrasamintelor. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de producere la 

comanda sau financiar.  Ref: TOUA20211104001 

O asociatie din Italia, partener al unui proiect Orizont 2020, ofera 

facilitati de scaling-up si testare pentru validarea proceselor 

inovatoare de fabricare industriala a produselor de larg consum. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte cercetare.  

Ref: TOIT20211029002 

Cereri de tehnologie 

O municipalitate din Olanda, cu o viziune de viitor durabila, cauta 

parteneri care au solutii si tehnologii sustenabile pentru a dezvolta 

produse circulare din namol curat. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de cooperare tehnica.  

Ref: TRNL20211028001 

O companie din Polonia, activa in sectorul nano-tehnologiei, cauta 

o tehnologie care sa permita producerea unui strat de vopsea de 

protectie impotriva virusilor, bacteriilor si agentilor patogeni. 

Vopseaua este destinata unor locuri precum transportul public, 

facilitati medicale, centre comerciale si magazine, birouri, hoteluri, 

locuri publice sau institutii de invatamant. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contrate de licenta. Ref: TRPL20211119001 

O companie din Marea Britanie, specializata in biotehnologii, 

cauta parteneri pentru recuperarea uneia sau a tuturor dintre 

urmatoarele rezultate din fluxurile de produse secundare: 1. 

proteine solubile; 2. minerale si saruri; 3. dioxid de carbon, prin 

incheierea de contrate de prestari servicii, de cooperare tehnica, 

de producere la comanda sau comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TRUK20211125001 

O companie din Germania, activa in domeniul medical veterinar, a 

dezvoltat produse folosind tehnologii si aplicatii de fabricatie 

aditiva (AM). Compania ofera echipamente AM, utilaje, know-how 

in dezvoltarea de produse AM sau in infiintarea de site-uri de 

productie AM. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

de asociere in participatiune. Ref: TRDE20211112001 

Un furnizor de servicii sanitare din Spania a lansat o provocare 

printr-o platforma de inovare deschisa: reducerea riscurile derivate 

din tratarea disfagiei prin liniile directoare ale dietei si dezvoltarea 

unor noi tehnici care sunt complementare masurilor si dietelor de 

reabilitare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

cercetare. Ref: TRES20211117001 

O companie din Olanda se concentreaza pe dezvoltarea, 

producerea si comercializarea unor electrolizoare alcaline 

industriale (AEL) extrem de eficiente pentru producerea 

hidrogenului la puritatea dorita. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de cooperare tehnica sau de producere la 

comanda. Ref: TRNL20211108001 

Un compania din Olanda, activa in industria vopselurilor, cauta 

tehnologii, materiale si soluții inovatoare pentru a face ambalajele 

tubulare pentru vopsea 100% reciclabile. Companiile, cadrele 

universitare sau inventatorii sunt cautati pentru incheierea de 

contracte de cooperare tehnica. Ref: TRNL20211117001 

Un IMM din Germania, activ in domeniul publicarii de ghiduri de 

calatorie,  cauta parteneri din domeniul inteligentei artificiale (AI) 

sau al extragerii datelor web pentru incheierea de contracte de 

cercetare. Ref: TRDE20211028001 

O companie din Olanda, specializata in tamplarie, cauta 

alternative circulare pentru lemnul utilizat in  constructia asa-

numitelor „case mici”. Companii, cadre universitare sau inventatori 

sunt cautati sa furnizeze materiale, solutii sau tehnologii 

alternative prin incheierea de contracte de cooperare tehnica sau 

de licenta. Ref: TRNL20211115001 

O companie din Italia, activa in domeniul constructiilor, cauta start-

up-uri sau scale-up-uri care sa ofere tehnici inovatoare, aflate la 

minim TRL 4, pentru aplicarea materialelor de hidroizolatie pe 

suprafete in panta precum baraje si rezervoare, pentru a optimiza 

procesul si a reduce deseurile. Partenerii vor lucra împreuna in co-

dezvoltare, experimente si proiecte pilot prin incheierea de 

contracte de cooperare tehnica. Ref: TRIT20211025001 



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 


