
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 Danemarca este specializata in solutii standard pentru Planificarea 

resurselor intreprinderii (Enterprise resource planning – ERP), concepute pentru 

companiile alimentare pentru a le ajuta sa-si gestioneze procesele de afaceri. Compania 

cauta organizatii alimentare, consultanti de afaceri, consilieri in reglementarea 

alimentara, organisme de certificare si alte companii si organizatii cu conexiuni cu 

industria alimentara, pentru incheierea de contracte de licenta. BODK20220406014 

Un startup din Ungaria, specializat in sanatate digitala, ofera o noua platforma bazata 

pe inteligenta artificiala (IA) pentru gestionarea afectiunilor (boli cronice de rinichi, diabet 

si/sau obezitate) sub forma unui serviciu Software-as-a-Service (SaaS). Start-upul cauta 

parteneri precum furnizori de servicii de sanatate, dieteticieni, companii de asigurari de 

sanatate, corporatii mari si lanturi de comert cu amanuntul, pentru incheierea de 

contracte comerciale.  BOHU20220412004 

O companie din Malta, specializata in e-learning si educatie, a dezvoltat mai multe 

materiale de curs online care vizeaza diferite varste de public, de la educatori la studenti, 

oameni de afaceri, profesionisti, artisti si persoane defavorizate. Se cauta editori 

educationali de materiale digitale pentru incheierea de contracte de comerciale sau de 

outsourcing. BOMT20220412001 

O companie de IT din Lituania, care ofera diverse software, dezvoltare web, SEO, 

aplicatii mobile, programare si alte servicii conexe, cauta parteneri de afaceri prin 

inchierea de contracte de outsourcing.  BOLT20220404032 

Un IMM din Italia, cu peste 30 de ani de experienta internationala pe piata fotovoltaica si 

in electronica industriala, cauta dealeri, distribuitori si agenti pentru incheierea de 

contracte comerciale.  BOIT20220401008 
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O companie de tehnologie medicala din Estonia a dezvoltat teste 

genetice (marcate CE) pentru cancerul de san, prostata, cancer 

colorectal si melanomul pielii, pe baza tehnologiei de scor 

poligenic de risc (PRS). Testele evalueaza riscurile personale de 

cancer ale pacientului si ofera recomandari clinice pentru un 

tratament. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale. BOEE20220329011 

O companie de familie, situata in nord-estul Bulgariei, planteaza 

si cultiva in mod organic imortele (Helichrysum Italicum) si lavanda 

si produce uleiuri esentiale si hidrosoli din acestea. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte comerciale si de 

furnizare. BOBG20220328046 

O companie din Suedia este specializata in proiectarea si crearea 

de produse de interior din metal. Se cauta parteneri precum 

magazine de interior, magazine de flori, magazine de gradina sau 

agenti de vanzari pentru incheierea de contracte comerciale. 

BOSE20220329003 

Un IMM din Spania, specializat in ingrijirea batranilor, a dezvoltat 

un sistem tehnologic unic pentru aplicatii telematice de ingrijire, 

accesibile prin tablete, smartphone-uri sau dispozitive fara fir. 

Sistemul permite teleasistenta, stimulare cognitiva, telemedicina, 

monitorizare de la domiciliu si realitate virtuala. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale si de furnizare. 

BOES20220328022 

O companie de software si design din Slovacia este specializata 

in tehnologii ITC, aplicatii mobile si web, dezvoltare chatbot si 

realitate virtuală si augmentata. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de outsourcing. BOSK20220325025 

 

Cereri de afaceri 

O companie din Germania, specializata in curierat, realizeaza 

diferite produse de imbracaminte, textile, bijuterii si cadouri sub 

marca proprie. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale sau de outsourcing. BRDE20220323022 

O companie de import-export din Cehia, activa in comertul cu 

produse inovatoare pentru interioare, exterioare si mobilier, cauta 

sa-si extinda catalogul de produse pentru case, scoli, birouri sau 

spatii tehnice de constructii. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte comerciale si de furnizare. BRCZ20220323012 

Un IMM din Portugalia, cu peste 11 ani de experienta in analiza 

tehnica si implementarea proiectelor de eficienta energetica, 

consum de apa si solutii de eliminare a deseurilor organice, cauta 

noi produse inovatoare pe care sa le adauge portofoliului sau de 

oferte. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale. BRPT20220414015 

Un importator si distribuitor de vin din Polonia, care importa vin 

din intreaga lume si distribuie catre hoteluri si restaurante, cauta o 

crama care sa produca vin Prosecco. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de furnizare. BRPL20220324027 

O companie din Spania proiecteaza si produce accesorii textile si 

articole de imbracaminte din materiale naturale (tesaturi vintage, 

in, bumbac si lana) si cauta furnizori de astfel de tesaturi si alte 

accesorii pentru incheierea de contracte de furnizare. 

BRES20220323016 

Un IMM din Danemarca care vinde echipamente ecvestre prin 

canale si platforme de vanzare online, precum si prin magazinul lor 

fizic, cauta noi furnizori si/sau producatori europeni pentru 

incheierea de contracte comerciale si de furnizare. 

BRDK20220318025 

O companie din Portugalia, care lucreaza in principal in 

dezvoltarea de noi oportunitati de proiecte si implementarea 

acestora in eficienta energetica in statiile de epurare a apelor 

uzate. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

furnizare. BRPT20220314047 

O companie din Olanda, specializata in accesorii pentru stilul de 

viata digital, cauta specialisti in design original (ODM) care pot 

produce birouri si scaune pentru gaming, prin incheierea de 

contracte de outsourcing. Mobilierul pentru jocuri trebuie sa fie 

confortabil, elegant, robust si durabil. BRNL20220217001 

O companie din Austria are afaceri de aproximativ 80% in 

industria globala a celulozei si hartiei. Se cauta ateliere de otel 

inoxidabil, cu prelucrare la scara larga, pentru incheierea de 

contracte de outsourcing. BRAT20220309025 

Un agent de vanzari din Franta, specializat in biotehnologii si 

biologie, cauta producatori de produse stiintifice pentru inchierea 

de contracte comerciale.  BRFR20220407018 

 

Oferte de tehnologie 

O companie din Italia, specializata in proiectarea de software, a 

dezvoltat o platforma de invatare automata, conceputa pentru a 

ajuta clinicienii sa formeze si sa testeze modele de invatare 

automata pentru a obtine informatii din propriile date. Aplicatia 

automatizeaza algoritmi si selectia caracteristicilor si nu necesita 

nicio abilitate specifica pentru utilizare. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de comerciale cu asistenta tehnica. 

TOIT20220408022 

O companie din Franta, activa in dezvoltarea si productia de 

senzori si convertoare electromagnetice, a dezvoltat o noua 

tehnologie de recoltare a energiei din fire sau cabluri electrice care 

permit alimentarea autonoma fara fir pentru dispozitive sau senzori 

IoT. Se cauta parteneri industriali care dezvolta senzori, produse 

IoT sau dispozitive de comunicare IoT pentru incheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica. TOFR20220228007 

Un IMM din Spania, specializat in ingrijirea batranilor a dezvoltat 

un sistem tehnologic pentru aplicatii telematice, accesibil prin 

tablete, smartphone-uri sau dispozitive fara fir. Permite 

teleasistenta, stimulare cognitiva, telemedicina, monitorizare de la 

domiciliu si realitate virtuala. Se cauta parteneri pentru integrarea 

sistemului in platformele existente de monitorizare a sanatatii sau 

pentru dezvoltarea continua a sistemului, prin incheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica sau de cercetare si 

dezvoltare. TOES20220328021 

Un IMM din Spania, cu o vasta experienta in blockchain, a 

dezvoltat o platforma low-code care accelereaza transformarea 

digitala pentru companii, permitand integrarea acestei tehnologii in 

procesele si sistemele de afaceri ale companiei. Este o platforma 

Blockchain-as-a-Service (BaaS) si Software as a Service (SaaS) 

care permite construirea de solutii rapid si usor. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica sau 

de cercetare si dezvoltare. TOES20220323005 



Un IMM din Italia, activ in domeniul TIC, a dezvoltat o aplicatie de 

sortare a deseurilor. Se cauta companii europene de salubritate si/

sau municipalitati care doresc sa introduca in serviciile lor aceasta 

aplicatie, prin incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica sau de investitii. TOIT20220406032 

O companie din Finlanda este specializata in proiectarea si 

dezvoltarea de noi proprietati functionale pentru solutii industriale 

de biomateriale. Expertiza companiei se bazeaza si pe furnizarea 

de prototipuri rapide si pe o potrivire completa pentru liniile de 

productie ale clienților. Se cauta parteneri care ofera solutii din 

materiale regenerabile prin incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica sau de cercetare si dezvoltare. 

TOFI20220406029 

Un expert in telecomunicatii din Spania ofera o tehnologie 

brevetata care consta intr-o platforma de energie durabila pentru 

infrastructura de telecomunicatii, cu scopul de a obtine un consum 

zero de energie. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica. TOES20220404017 

Un IMM din Franta este specializat in ambalarea la comanda a 

suplimentelor alimentare lichide naturale pe baza de extractie de 

legume, fara conservanti sau tratamente termice. IMM-ul poate 

produce sticle mici de la serii mici la mari. Se cauta companii, 

branduri  sau laboratoare pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica. TOFR20220401010 

O universitate de medicina din Polonia a proiectat si produs un 

instrument chirurgical care este utilizat pentru tratamentul 

chirurgical al scoliozei. Se cauta partneri pentru incheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica sau de investitii.  

TOPL20220331027 

Un IMM din nordul Italiei a dezvoltat o platforma inovatoare plug-

and-play pentru demonstrarea si validarea pe orbita si pentru 

implementarea rapida de micro-sateliti CubeSats. Solutia se poate 

folosi  pentru a face experimente pe orbita, pentru a colecta date, 

pentru a opera componente hardware si subsisteme pentru a 

colecta date de performanta si pentru a valida cazuri de utilizare. 

Se cauta partneri pentru incheiereade contracte comerciale cu 

asistență tehnică cu parteneri industriali. TOIT20220316037 

 

Cereri de tehnologie 

Un institut de cercetare din Olanda si partener al unui consortiu 

internațional de inovare deschisa (open innovation) cauta o 

tehnologie capabila sa transforme produsele secundare ale 

productiei de arome si parfum in produse sau materiale verzi, 

reducand astfel cantitatea de material trimisa pentru ardere si 

reducand amprenta de carbon si efectul de sera. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare si 

dezvoltare. TRNL20220406033 

O companie din Turcia, care s-a specializat in design de fatade 

integrate HVAC (Incalzire, Ventilatie si Aer conditionat) are un 

produs brevetat numit „Smart Facade”. Smart Facade este un 

perete cortina inovator integrat cu un sistem central de incalzire, 

racire si ventilatie. Compania cauta parteneri in cadrul acordurilor 

de cercetare sau cooperare tehnica pentru a asigura integrarea 

tehnologica a fatadelor inteligente in energia solara, stocarea 

energiei, TEC (termoelectrice), conducte termice etc si 

comercializarea acesteia. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cercetare si dezvoltare si investitii.  

TRTR20220413013 

Un IMM din Grecia, activ in domeniul curatarii si restaurarii 

covoarelor si al vopsirii firelor, este interesat sa achizitioneze o 

tehnologie adecvata pentru utilizarea caldurii gazelor reziduale 

produse dintr-un cazan GPL (gaz petrolier lichefiat), pentru a 

incalzi un rezervor de apa rece. Se cauta firme de consultanta 

tehnica cu specializarea in economisirea energiei pentru a furniza 

tehnologia solicitata, prin incheierea de contracte de comerciale cu 

asistenta tehnica. TRGR20220412022 

Pentru a sprijini calea decarbonizarii transporturilor maritime, cele 

mai mari porturi maritime din Germania, noua la numar, cauta idei 

inovatoare, concepte si solutii tehnologice existente, in afara de 

instalatiile de alimentare cu energie electrica de pe uscat. Se cauta 

partneri pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica. TRDE20220406019 

O companie din Franta sunt specializati in furaje complementare 

(lichide, pelete, creme, geluri, paste, etc.) si cauta ambalaje 

ecologice (galeti, oale, sticle, butoaie, tuburi si seringi de diferite 

dimensiuni, din aluminiu, plastic reciclat, plastic vegetal) pentru 

acestea, prin incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica. TRFR20220321011 

O fabrica din Suedia este specializata in producerea batonelor de 

ciocolata si cauta materiale de ambalare 100% ecologic, fabricat 

din coaja de cacao, sub forma unui produs secundar al productiei 

de ciocolata. Se cauta partneri pentru incheierea de contracte de 

cercetare si dezvoltare. TRSE20220317044 

Un IMM din Italia a dezvoltat o tehnologie inovatoare pentru 

producerea si stocarea biometanului in scopuri energetice. Se 

cauta parteneri pentru instalarea unei noi fabrici pentru productia 

de biometan, prin incheierea de contracte de cercetare si 

dezvoltare si investitii. TRIT20220311017 

O cooperativa din Spania de productie a uleiului de masline virgin 

cauta o tehnologie curata de uscare pentru a deshidrata deseurile 

de tescovina de masline produse pentru a-l valorifica. Se cauta un 

partener tehnologic (companie sau institut de cercetare) pentru a 

dezvolta si/sau adapta aceasta tehnologie la procesul lor industrial 

prin incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica sau 

de cercetare si dezvoltare. TRES20220301013 

O companie din Suedia, care furnizeaza produse ortopedice 

pentru animale, cauta o aplicatie dezvoltata special pentru 

scanarea leziunilor. Incarcarea scanarilor se face fie pe un serviciu 

cloud, fie pe serverul companiei, iar acest lucru va scurta timpii de 

la scanare la producerea ortezelor si ceea ce va reduce suferinta 

animalelor. Se cauta dezvoltatori de aplicatii Iphone pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 

TRSE20220304023 

Un IMM din Belgia, activ in industria alimentara si fabricarea de 

prajituri, cauta ambalaje din plastic certificat, complet compostabil, 

pentru a-si sustine si imbunatati designul circular. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica. TRBE20220303028. 



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 


