
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 este unul dintre cei mai importanti producatori de canepa si 

unul dintre putinii care cultiva si prelucreaza aceste plante din tara. Misiunea companiei 

este de a se concentra pe potentialul pro-sanatate, ecologic si de protectie pentru 

oameni si mediul lor natural. Compania cauta distribuitori in UE. BOPL20220222011 

O companie din Polonia este specializata in placi de circuit imprimat. Compania cauta 

parteneri activi in industria de produse medicale, auto, iluminat, automatizare industriala, 

spatiu aerian, solutii smart business, TIC pentru incheierea de contracte de comerciale. 

BOPL20220407034 

O IMM din Suedia, activ in domeniul turismului, ofera cazari in natura, programe de 

coaching si stil de viata. Compania cauta agentii de turism in Europa care organizeaza 

excursii de grup mai mici, cu accent pe bunastarea naturala, pentru incheierea de 

contracte comerciale. BOSE20220627001 

O companie din Turcia este implicata in productia de materiale de constructie pe baza 

de gips, cum ar fi produse din ipsos, gips-carton si sisteme aferente, precum si placi 

acustice. Compania cauta parteneri pentru incheierea de contracte de agentie 

comerciala sau financiare. BOTR20220623013 

Un producator din Polonia, activ in iluminarea cu LED si fibra optica, ofera produse 

precum: oglinzi cu iluminare LED, tavane si panouri iluminate cu fibra optica, seturi de 

iluminat scari si candelabre cu fibra optica. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte comerciale. BOPL20220614013 

Un IMM Italia a dezvoltat si comercializeaza suplimente bazate pe extracte brevetate de 

avocado pentru a sustine fertilitatea feminina si pentru a ajuta femeile in conceptie si 
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sarcină. Se cauta parteneri in sectorul farmaceutic, dar si 

producatori de suplimente pentru incheierea de contracte 

comerciale. BOIT20220614018 

Un grup de antreprenori din Italia a creat un ecosistem digital 

bazat pe modelarea informatiilor de constructie, realitate mixta si 

inteligenta artificiala pentru a integra intr-un singur model 

informatiile utile in fiecare faza a ciclului de viata al unei 

ambarcatiuni. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

outsourcing. BOIT20220615005 

O companie din Spania, specializata in vamuire, a adaugat in 

portofoliu si alte servicii precum depozitare, ridicare si transport 

international, pentru a răspunde noilor nevoi ale pietei.  Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de outsourcing. 

BOES20220610008 

Un producator din Austria, specializat in solutii personalizate 

pentru constructia de masini, ofera, de asemenea, multiple optiuni 

de prindere si conectare folosind mansoane, filete si piulite, 

precum si armaturi pentru piesele supuse unor solicitări deosebite. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale. 

BOAT20220608008 

O companie din Cehia, specializata in inginerie, este axata pe 

productia si furnizarea de scule de turnare prin injecție si cauta 

partneri pentru incheierea de contracte de outsourcing. 

BOCZ20220607001 

Cereri de afaceri 

Un producator din Polonia de masini-unelte si dispozitive speciale 

utilizate in principal pentru intretinerea si renovarea vehiculelor 

feroviare, cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

furnizare. BRPL20220504019 

O companie din Olanda, specialiata in produse si accesorii din 

lemn - tec, accoya si iroko - utilizate in aer liber, cauta producatori 

care pot produce in serie, cu accent pe calitate si finisaj. 

BRNL20220624005 

O companie din Turcia s-a specializat in produse din otel 

inoxidabil, cum ar fi foi, bobine, tevi, produse unghiulare si 

decorative din oțel inoxidabil. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de furnizare. BRTR20220623008 

Un producator de mobila din Suedia cauta tapiteri cu experienta 

pentru incheierea de contracte de outsourcing. 

BRSE20220621014 

O companie din Olanda ofera o tehnologie pentru reciclarea 

fluxurilor secundare alimentare si cauta parteneri specializate in 

produse pe baza de soia pentru incheierea de contracte 

comerciale. BRNL20220603009 

Compania din Lituania, specializata in servicii de spalatorie si 

curatenie, cauta furnizori dde masini industriale second hand de 

spalat si curatat rufe pentru incheierea de contracte de furnizare. 

BRLT20220525016 

O companie din Ucraina produce mobilier tapitat de lux pentru 

paturi, canapele si scaune. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de furnizare. BRUA20220521002 

O companie din Malta produce foi si bobine ondulate, carton si 

pereti despartitori, cutii de carton cu fante si cutii de catering. Se 

cauta furnizori internationali de hartie bruta din carton pentru 

incheierea de contracte de furnizare. BRMT20220513011 

O companie din Germania a dezvoltat un concept de ambalare 

durabil pentru a inlocui plasticul de unica folosinta in industria 

alimentara. Pentru sistemul de depozit se cauta parteneri de 

dezvoltare si productie de recipiente durabile din plastic pentru 

alimente, pentru incheierea de contracte de outsourcing. 

BRDE20220512018 

O companie din Ungaria este specializata in comertul cu ridicata 

al materialelor de baza pentru produse alimentare si procese 

industriale alimentare. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte comerciale. BRHU20220513005 

Oferte de tehnologie 

O companie din Spania furnizeaza servicii de cercetare si 

dezvoltare care combina date geospatiale, inteligenta artificiala si 

instrumente vizuale pentru dezvoltarea instrumentelor aplicate de 

geoanalitica. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica. TOES20220602012 

O companie din Finlanda a dezvoltat o solutie care recupereaza 

energia termica din apa de la dus si genereaza astfel 40% din 

economia de energie in gospodarii. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale. TOFI20220602003 

O companie din Italia ofera o tehnologie care permite simularea 

unei adevarate sesiuni de scufundari intr-un sit arheologic 

subacvatic. Tehnologia combina avantajele oferite de recentele 

progrese ale tehnologiei VR cu cele mai noi tehnici de 

reconstructie 3D. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cercetare sau comerciale cu asistenta tehnica. 

TOIT20220623021 

O companie din Bulgaria, specializata in productia de panza de 

fierastrau banda si masini pentru intretinerea si productia acestora, 

cauta parteneri din industria lemnului si a metalelor pentru 

incheierea de contracte de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica. TOBG20220623012 

Un start-up din Germania a dezvoltat o tehnologie unica de 

productie care permite producerea in masa a micro-componentelor 

de inalta rezolutie, realizate din metale cu structuri interne 

functionale >100 µm. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cercetare sau comerciale cu asistenta tehnica.            

TODE20220623001 

O universitate din Ucraina ofera o metoda de testare pentru 

determinarea cantitatii de iod din apa menajera iodata pe baza 

spumei poliuretanice absorbante, pentru a controla aportul de iod 

in corpul uman. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica. TOUA20220622003 

Un IMM din Suedia a dezvoltat o solutie inovativa pentru siguranta 

mobiliatii si cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

cercetare sau comerciale cu asistenta tehnica. 

TOSE20220621015 

Un IMM din Austria, cu expertiza in stiinta materialelor (clasificare 

si reciclare) si mecatronica, a dezvoltat un proces mobil si 

automatizat de colectare, sortare, reducere, reutilizare, reciclare si 

recondiționare a materialelor care contin fibre de sticla si fibre de 

carbon. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica. TOAT20220621006 



Un IMM din Franta ofera un carucior de scule inovator cu RFID 

(Identificare prin radiofrecventa) care permite urmarirea in timp 

real a sculelor pentru a creste eficienta operationala in sectoare 

precum constructii, productie, intretinere, reparatii si operațiuni 

(MRO).  Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica. TOFR20220617003 

Un institut din Portugalia, cu expertiza in domeniul durabilitatii 

materialelor si al evaluarii protectiei anticorozive, cauta parteneri in 

contextul Orizont Europa sau alte programe de finantare prin 

incheierea de contracte de cercetare. TOPT20220527022 

Cereri de tehnologie 

Un IMM din Spania, activa in automatizarea  proceselor si 

specializata in dispozitive electronice, cauta furnizori de servicii de 

monitorizare zilnica a preturilor de imbracaminte, textile, bijuterii, 

produse alimentare si alte produse prin incheierea de contracte de 

cercetare. TRES20220623009 

O companie din Olanda produce o cantitate mare de salate sub 

marca privata pentru partenerii alimentari din Europa. Majoritatea 

ambalajelor sunt fabricate din plastic, astfel, compania cauta un 

design de ambalaj inovator si durabil prin incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica. TRNL20220328016 

O companie din Franta, specializata in furaje complementare si 

produsele precum pelete, creme, geluri, paste etc, cauta ambalaje 

eco-responsabile prin incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. TRFR20220321011 

O companie din Polonia produce creme complet vegane, 

hipoalergenice, din uleiuri 100% nerafinate. Se cauta parteneri 

specializati in proiectare si productie de rezervoare si dispozitive 

din otel inoxidabil pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. TRPL20220318014 

O companie din Suedia, specializata in producerea de tablete de 

ciocolata, cauta parteneri care ofera materiale de ambalare 

inovative din produse secundare producerii de ciocolata, pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 

TRSE20220317044 

O companie din Olanda cauta parteneri pentru a dezvolta un 

model de livrare circular pentru lantul de aprovizionare, atragator 

pentru consumatori, fezabil si profitabil prin incheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica. TRNL20220329010 

Un IMM din Germania a dezvoltat o solutie de management 

software, special adaptata nevoilor centrelor de scufundari, 

magazinelor, scolilor de surf etc. Este bazat pe cloud, poate fi 

operat on si offline, este disponibil in mai multe limbi si poate fi 

utilizat in întreaga lume. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cercetare. TRDE20220405013 

O asociatie din Polonia, cauta parteneri specializati in ambalaje 

ermetice care pastreaza produsele proaspete mai mult de 120 de 

zile si pot si folosite in masinile de ambalare in flux vertical si 

orizontal. Se solicita contracte comerciale cu asistenta tehnica. 

TRPL20220406013 

Un consortiu de porturi maritime din Germania cauta idei 

inovatoare, concepte si solutii tehnologice pentru zero emisii in 

dana, dar si pentru reducerea emisiilor in timp ce navele sunt pe 

mare. Se solicita contracte comerciale cu asistenta tehnica. 

TRDE20220406019 

Un IMM din Grecia, activ in domeniul curatarii si restaurarii 

covoarelor, este interesat sa achizitioneze o tehnologie adecvata 

pentru utilizarea caldurii gazelor reziduale produse de la un cazan 

GPL, pentru a incalzi un rezervor de apa rece. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 

TRGR20220412022 



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. 
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