
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 Lituania este producatoare de saci mari de inalta calitate, de unica 

folosinta sau cu utilizare multipla. Compania cauta sa se extinda mai mult in strainatate 

si cauta intermediari comerciali (agenti si distribuitori) pentru incheierea de contracte de 

agentie comerciala sau de prestari servicii de distributie. Ref. BOLT20211008001 

O companie din Suedia este specializata in realizarea de produse de ultima generatie 

pentru a reduce expunerea de la echipamentele contaminate si decontaminarea post 

incendiu. Compania cauta distribuitori de echipamente de protectie personala, 

echipamente de buncar (unelte de turnout), aparate de respiratie autonome (SCBA), 

echipamente de siguranta si decontaminare de prim ajutor pentru incheierea de 

contracte de prestari servicii de distributie. Ref: BOSE20210819001 

O companie din Slovenia are peste 23 de ani de experienta in fabricarea si furnizarea 

de produse din plastic. Compania furnizeaza, de asemenea, manusi din polietilena, 

alaturi de produse precum spuma de montaj, vopsele de par si manusi ambalate pentru 

benzinarii, magazine de fructe si legume, restaurante etc. Toate manusile sunt de unica 

folosinta si au certificate EN 374 - un standard pentru manusi rezistente la substante 

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

distributie. Ref: BOSI20211110001 

O companie din Israel ofera o platforma inteligenta, integrata, de invatare inteligenta si 

de management al conformitatii. Platforma, bazata pe inteligenta artificiala, permite 

imbunatatirea si eficienta fortei de munca a intreprinderilor prin integrarea a patru solutii: 

invatare, comunicatii si conformitate, implicare si performanta. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de agentie comerciala. Ref: BOIL20211214002 

O companie din Italia este specializata in experimentare si proiectare in domeniul TIC 

(cu precadere economie verde si orase inteligente) si in oferirea de servicii digitale 
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(pervasive business intelligence pe big data, date conectate deschise) si 

servicii de securitate cibernetica (securitate serviciilor digitale, protectie 

finala a utilizatorului final, dematerializare). Compania cauta intreprinderi, 

administratii publice si contractori principali pentru a furniza servicii digitale 

inovatoare si personalizate prin incheierea de contracte de outsourcing, 

subcontractare sau de licenta. Ref: BOIT20211103001 

Un startup din Germania a dezvoltat un software de management al 

locului de munca  care sprijina companiile sa lucreze si sa colaboreze 

eficient in echipe hibride, sa gestioneze birourile partajate si sa respecte 

reglementarile Covid-19, cum ar fi limitarea numarului de persoane per 

camera, distante de izolare si monitorizarea starii de vaccinare, 

recuperare sau testare. Software-ul este oferit ca serviciu si este disponibil 

in prezent in limba engleza si germana. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de agentie comerciala. Ref: BODE20211129001 

Un IMM din Franta, specializat in biotehnologii marine durabile, dezvolta, 

produce si vinde biostimulatori si biofertilizatori pentru productia de 

legume de toate tipurile (gradina, gazon, horticultura, agricultura). 

Produsele sunt realizate cu ingrediente active extrase din alge marine 

riguros selectate. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

prestari servicii de distributie. Ref: BOFR20220106001 

O companie din Slovenia ofera imprimante 3D pentru metale reactive la 

oxigen, diferite masini de frezat pentru laboratoare mici, medii si mari, 

sinterizare si cuptoare pentru stabilizare termica, precum si alte dispozitive 

care completeaza gama de masini si echipamente pentru laboratoarele 

dentare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 

servicii de distributie.  Ref: BOSI20211227002 

O companie din Italia, cu sediul in regiunea Emilia-Romagna, activeaza in 

sectorul vinului. Astfel, furnizeaza vinuri italiene catre importatori, 

distribuitori, comercianti mici si mari, dar si catre operatori din sectorul 

HORECA. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 

servicii de distributie sau de agentie comerciala. Ref: BOIT20210727003 

O scoala cu program de imersiune pentru straini, cu sediul in nordul 

Spaniei, ofera cursuri de limba si cultura spaniola de inalta calitate, 

impreuna cu multe activitati extracurriculare. De asemenea, scoala ofera 

studentilor o gama larga de posibilitati de cazare. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de agentie comerciala.  

Ref: BOES20211222001 

O companie din Ucraina ofera aprovizionare cu cherestea cu produsele 

necesare din scanduri, furnir, lamele, scuturi din lemn. Compania produce 

componente de mobilier, scari din lemn, usi, decor pentru pereti si panouri 

3D din lemn. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

producere la comanda sau de subcontractare. Ref: BOUA20211229001 

O companie din Slovacia este activa pe piata bauturilor pe baza de 

plante, iaurturi si produse din nuci fara aditivi, lactoza sau gluten. 

Compania are un magazin online si doua magazine fizice, unde ofera 

diverse produse. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

franciza. Ref: BOSK20211019001 

O companie din industria alimentara din Ucraina, care are propria livada 

de ciresi, a dezvoltat o tehnologie pentru producerea lichiorului care 

consta din ingrediente 100% naturale. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  

Ref: BOUA20211224001 

Cereri de afaceri 

O fabrica de produse alimentare din Lituania, activa in productia de 

cereale pentru micul dejun, cauta furnizori de porumb semolina pentru 

fabricarea cerealelor pentru micul dejun. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de furnizare. Ref: BRLT20220110001 

Un IMM din Ucraina este unul dintre cei mai importanti furnizori de masini 

agricole si piese de schimb. Se ofera o gamă larga de masini agricole de 

la producatori interni si internationali. Se cauta parteneri pentru incheierea 

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

Ref: BRUA20211213002 

Un IMM din Marea Britanie a dezvoltat un sistem alternativ bazat pe 

feromoni, care este specific speciilor individuale de daunatori. Se cauta 

producatori sau furnizori de produse chimice care sa le furnizeze 

Trimedlure pentru aceste sisteme, prin incheierea de contracte de 

productie la comanda sau de furnizare. Ref: BRUK20211216001 

Un centru de competente pentru camping si rulote din Austria cauta 

parteneri pentru fabricarea saltelelor. Ei transforma transportoarele in 

autocaravane confortabile si vand echipamente de camping. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de producere la comanda.  

Ref: BRAT20211129001 

Un IMM din Danemarca cauta producatori de veste de salvare pentru 

sporturile nautice. Vesta de salvare trebuie sa fie confectionata dintr-o 

tesatura flexibila (material pentru costume de baie), gonflabila, cu 

pozitionare in jurul pieptului. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de productie la comanda. Ref: BRDK20211220001 

Un producator de beton din Olanda cauta parteneri care sa poata ajuta la 

furnizarea sau dezvoltarea de solutii inovatoare pentru a inlocui spuma de 

polietilena utilizata in prezent, cu o alternativa sustenabila, ecologica, 

degradabila. Alternativa va fi aplicata ca acoperire pentru distantierele din 

fier si va fi utilizata pentru a proteja placile de beton in timpul depozitarii si 

transportului. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

furnizare. Ref: BRNL20220110002 

O societate comerciala din Slovenia, specializata in vanzari de utilaje si 

masini agricole si de intretinere a gradinii, cauta producatori de piese de 

schimb pentru masini agricole si masini de tuns iarba prin incheierea de 

contracte de prestari servicii de distributie. Ref: BRSI20211213004 

Oferte de afaceri  

O universitate cu sediul in Turcia a dezvoltat o noua metodologie 

avansata de formare a aluatului ceramic prin legarea polimerilor prin 

coagulare pentru prototipare rapida.. Bazandu-se pe cadrul actual al 

EFPF (European Factory Platform), universitatea a generat rute automate 

pentru prelucrarea ecologica a zirconiei stabilizate cu ytriu. 

Ref: TOTR20211117001 

O companie IMM din Grecia, care furnizeaza produse si servicii pentru 

intretinerea cosurilor de fum, a dezvoltat un produs de siguranta pentru 

stingerea rapida a incendiului in cosurile de fum conectate la seminee sau 

sobe cu lemne. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

licenta. Ref: TOGR20211011002 

O universitate din Germania dezvolta tehnologii si instrumente pentru 

productia de precizie. Pe langa productia de componente cu dimensiuni la 

scara µm, un subiect principal este functionalizarea specifica a 

suprafetelor in ceea ce priveste calitatea suprafetei si proprietatile chimico

-fizice. Se cauta parteneri din industrie si institute de cercetare din 

domeniul fabricatiei aditive (AM), pentru incheierea de contracte de 

cercetare. Ref: TODE20211207001 

O companie din Turcia specializata in solutii de retea prin senzori fara fir 

de inalta fiabilitate bazate pe IPv6 pentru aplicatii IoT. Solutțiile sunt 

optimizate pentru a oferi conectivitate wireless de incredere in medii dure, 

cu o concentratie mare de surse de zgomot electromagnetic. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de licenta sau de cooperare 

tehnica. Ref: TOTR20201005001 



Un start-up inovator din Italia a proiectat si brevetat un vehicul 

complet electric conceput pentru transportul de marfuri si proiectat 

cu standarde auto, fiind omologat drept cvadriciclu greu. Acest 

vehicul permite transportul marfurilor intr-un mod usor si economic 

fara a afecta mediul inconjurator si cu costuri de intretinere reduse. 

Se cauta parteneri pentru inchierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. Ref: TOIT20211119001 

O echipa de cercetare din Bulgaria a dezvoltat o tehnologie 

inovatoare pentru utilizarea fara deseuri a zgurii pirometalurgice de 

cupru. Prin intermediul tratamentului termochimic, zgura 

pirometalurgica de cupru cu carbonati alcalini si/sau alcalino-

pamantosi este transformata in materiale utile. Se caută parteneri 

industriali pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica sau de cercetare. Ref: TOBG20211223001 

Un start-up din Marea Britanie a dezvoltat o aplicatie care ajuta 

familiile cu copii cu varsta cuprinsa intre 4 si 12 ani sa-si 

imbunatateasca starea de sanatate intr-un mod distractiv si simplu, 

prin continut bazat pe joc (gamification), care acopera exercitii 

fizice, nutritie si sanatate mintala. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  

Ref: TOUK20211210001 

Un IMM din Italia, specializat in biotehnologii, este activ in 

domeniul cercetarii si dezvoltarii, producerii si comercializarii de 

enzime litice de inalta calitate pentru terapia celulara si medicina 

regenerativa. Acesta ofera in prezent servicii in special de 

screening si caracterizare a enzimelor, inginerie si dezvoltare de 

noi proteine recombinate, modele animale in vitro, terapii avansate 

si aparate medicale. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cercetare. Ref: TOIT20211217001 

Un IMM din Letonia, care se concentreaza pe solutii de cercetare 

si dezvoltare in domeniul sistemelor de vid si criogenic, a dezvoltat 

echipamente inovatoare de liofilizare/sublimare pentru congelarea 

diferitelor materii prime alimentare, permitand sa produca noi tipuri 

de produse alimentare de inalta calitate, precum si pentru uz zilnic. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica sau de cercetare. Ref: TOLV20211206001 

O companie din Franta a dezvoltat o solutie pentru post-

procesarea IRM cardiaca (Imagistica prin rezonanta magnetica) 

care permite medicilor sa puna un diagnostic patologiilor cardiace. 

Bazata pe inteligenta artificiala si algoritmi de invatare profunda, 

solutia ofera un ajutor real pentru luarea deciziilor cardiologilor, 

radiologilor. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

licenta. Ref: TOFR20211213001 

Cereri de afaceri 

O companie din Germania, activa in tratarea apei pentru 

tehnologia constructiilor si industria de proces, cauta parteneri 

specializati in electronica si dezvoltare software care sa fie capabil 

si interesat sa dezvolte un contor de apa transportabil pentru 

masurarea conductibilitatii electrice, a temperaturii apei si a 

debitului apei. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

de cooperare tehnica. Ref: TRDE20211221001 

O companie din Spania are peste zece ani de experienta in 

sectorul agriculturii. Ei cultiva fructe si legume proaspete si de 

sezon, bazate pe o agricultura moderna, avansata si durabila. Se 

cauta noi tehnici de cultivare a culturilor prin incheierea de 

contracte de cooperare tehnica sau financiare. 

Ref: TRES20211005001 

Un accelerator de afaceri din Italia, specializat in domeniul 

sanatatii, a lansat cea de-a doua editie a celui mai mare program 

de accelerare din Italia in domeniul stiintelor vietii si al sanatatii, 

impreuna cu cele mai recunoscute companii industriale. Scopul 

acestui demers este de a recruta si derula proiecte-pilot cu start-up

-uri promitatoare care raspund la cele mai recente tendinte din 

domeniul sanatatii si biotehnologie. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de licenta, comerciale sau de prestari 

servicii. Ref: TRIT20220113001 

O companie din China, specializata in furnizarea de sisteme de 

control electronic, cauta parteneri tehnologici in Europa pentru a 

initia proiecte comune de cercetare si dezvoltare privind atat 

platforma de calcul inteligenta pentru vehicule, cat si sistemul de 

control al domeniului grupului motopropulsor al vehiculului. Se caut 

parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare sau de 

cooperare tehnica. Ref: TRCN20211213001 

O companie din Austria, specializata in prelucrarea lemnului, 

cauta solutii pentru o identificare fiabila a calitatii lemnului rotund. 

Solutia trebuie sa garanteze o analiza automatizata si 

standardizata a parametrilor fizici ai suprafetei lemnului. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica.  

Ref: TRAT20211217001 

Un laborator de cercetare din Franta a dezvoltat si evaluat 

eficacitatea unei celule CAR-T de a treia generatie (receptor 

himeric de antigen). Dovada preclinica a conceptului este 

demonstrata in cazul unei leucemii agresive si a dat rezultate 

foarte promitatoare pentru a continua spre dezvoltarea clinica 

ulterioare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

cooperare tehnica. Ref: TRFR20211124001 

Un IMM din Marea Britanie comercializeaza un generator de 

energie extrem de mobil care utilizeaza un proces microbian 

pentru a transforma deseurile organice in energie, ingrasaminte 

bio si venituri. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu  asistenta sau de cooperare tehnica.  

Ref: TRUK20211006002 

Un start-up din nordul Germaniei dezvolta o noua solutie durabila 

pentru productia de proteine din bacterii care cresc pe 

carbohidrati. Pentru a investiga diferite materii prime cu scopul de 

a optimiza procesul de productie, echipa doreste sa testeze diferite 

fluxuri secundare bogate in zahar din industria alimentara si a 

bauturilor. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

cooperare tehnica. Ref: TRDE20211118001 

Un IMM cu sediul in Marea Britanie este primul care a 

comercializat un generator de energie extrem de mobil, care 

utilizeaza un proces microbian pentru a transforma deseurile 

organice in energie si biofertilizanti. Se cauta parteneri care pot 

oferi solutii de incredere pentru racirea si refrigerarea spatiului, 

prin incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica sau 

de cooperare tehnica. Ref: TRUK20211006001 

O companie din Chile, specializata in generarea de energie 

electrica, cauta companii sau centre de cercetare in Europa care 

sa aiba experienta in producerea apei atmosferice in zone izolate 

pentru a produce apa potabila in orase si regiuni izolate. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica. Ref: TRCL20210830001 



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 


