
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 

Un IMM din Ucraina, a cărui activitate principala este producția de echipamente 

electrice pentru diverse scopuri, oferă soluții pentru economisirea energiei pentru diferite 

segmente cheie de piața, respectiv: construcții civile si de locuințe, industrie, energie si 

infrastructura, centre de date si rețele. Se caută parteneri pentru încheierea de contracte 

de prestări servicii de distribuție. BOUA20220729012 

O agenție de recrutare din Letonia recrutează angajați pentru clienți din diferite sectoare 

precum metalurgie, prelucrarea lemnului, construcții, producție alimentara, IT, 

agricultura, producție de textile si logistica. Se caută parteneri pentru încheierea de 

contracte de outsourcing. BOLV20220801001 

O companie din Ucraina dezvolta algoritmi pentru servicii personalizate de logistica, 

astfel incat contribuie la reducerea semnificativa a costurilor prin: eliminarea factorului 

uman, folosirea numărului optim de vehicule, maximizarea încărcăturii, creșterea duratei 

de viața a vehiculelor si reducerea kilometrajului. Se caută parteneri pentru încheierea 

de contracte de prestări servicii. BOUA20220727014 

O companie din domeniul agroalimentar din Sicilia, specializata in producția de gris si 

bere, caută parteneri pentru încheierea de contracte de prestări servicii de distribuție. 

BOIT20220803023 

O companie din Italia oferă o platforma web inovatoare care aduna informații legate de 

sectorul botanic si cel nutraceutic, conținutul fiind validat de publicații științifice. Aceasta 

platforma are drept scop sprijinirea cercetării in universitati, întreprinderi si in magazinele 

intermediare de producție. Se caută parteneri pentru încheierea de contracte comerciale.  

BOIT20220803020 
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O companie din Ucraina, axata pe producția de textile de înalta 

calitate pentru copii si femei, oferă servicii complete de producție 

de îmbrăcăminte. Se caută parteneri internaționali pentru 

încheierea de contracte de producere la comanda, subcontractare 

sau asociere in participațiune. BOUA20220723002 

O universitate din Ucraina ofera servicii de analiza si prognoza a 

situațiilor de urgenta, elaborarea de recomandări, metode, 

dispozitive si echipamente pentru prevenirea si atenuarea 

consecințelor acestora, prin studierea modurilor de funcționare 

extreme ale sistemelor si echipamentelor hidraulice. Se caută 

parteneri pentru încheierea de contracte comerciale.  

BOUA20220627019 

O companie din Portugalia este specializata in prelucrarea de 

precizie, proiectare mecanica, dezvoltarea si fabricarea de 

dispozitive de control, unelte robot si aparate de poziționare a 

pieselor pentru controlul proceselor productive. IMM-ul folosește 

echipamente inovatoare, tehnologie de înalta si rapida precizie. Se 

caută parteneri pentru încheierea de contracte de subcontractare, 

de producție la comanda sau de agenție comerciala. 

BOPT20220728009 

O companie din Ucraina produce un kit de reactivi pentru 

determinarea semicantitativa a iodului in urina. Testul rapid de iod 

este simplu de efectuat, oferă rezultate în 3 minute si nu este toxic. 

Se caută parteneri pentru încheierea de contracte de agenție 

comerciala sau de prestări servicii de distribuție. 

BOUA20220723001 

O companie din Lituania este implicata in producția de lâna de 

înalta calitate si materiale textile pentru casa din bumbac organic 

regenerat (paturi, cuverturi, huse etc.). Se caută parteneri pentru 

încheierea de contracte de prestări servicii de distribuție. 

BOLT20220803013 

 

Cereri de afaceri 

Un studio inovator din Slovacia este specializat in dezvoltarea 

jocurilor de noroc. Principiul pe care se bazează este combinarea 

jocurilor ocazionale si a recompenselor prin blockchain, practic 

acestea rezultând in plantarea de copaci in lumea reală. Se caută 

parteneri pentru încheierea de contracte de outsourcing. 

BRSK20220701001 

O companie din Bulgaria, producătoare de uleiuri sănătoase, 

nerafinate si presate la rece, caută distribuitori sau producători de 

semințe si nuci organice pentru încheierea de contracte de prestări 

servicii de distribuție sau furnizare. Produsele (diverse semințe si 

nuci bio) trebuie să fie adecvate pentru metoda de presare la rece, 

utilizate in activitatea de fabricație a companiei si sa aibă 

certificarea bio relevanta. BRBG20220801015 

Un start-up din Austria produce diferite tipuri de bile energetice 

vegane si, prin urmare, cauta furnizori de astfel de echipamente 

pentru automatizarea acestui proces, prin încheierea de contracte 

de servicii de furnizare. BRAT20220720002 

O companie din Grecia, specializata in construcții, caută bariere 

de siguranța permanente din beton, care sa sustina siguranța 

rutiera pasiva si orice alte aplicații rutiere; sunt necesare 

certificarea CE si testarea EN 1317. Se caută parteneri pentru 

încheierea de contracte de furnizare sau de licența. 

BRGR20220719019 

O companie din Polonia este furnizor de servicii IT pentru instituții 

publice si de afaceri și are statutul de Centru de Cercetare si 

Dezvoltare. Se caută freelanceri si întreprinderi mici care oferă 

soluții IT pentru încheierea de contracte de outsourcing, servicii 

sau subcontractare. BRPL20220707018 

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

inoxidabil, cum ar fi foi, bobine de țevi, dar si produse unghiulare si 

decorative din oțel inoxidabil. Se caută parteneri pentru încheierea 

de contracte de furnizare. BRTR20220623008 

O companie din Danemarca furnizează organizațiilor daneze 

produse uzuale si caută la randul lor furnizori pentru șepci cu 

model de lup. Se cauta parteneri pentru încheierea de contracte 

de furnizare. BRDK20220609010 

O companie din Spania, specializata in construcții de asfalt si 

drumuri, caută topitoare de bitum solid si tambur de bitum pentru 

realizarea diferitelor tipuri de mixturi asfaltice. Se cauta parteneri 

pentru încheierea de contracte de furnizare. BRES20220610001 

Un IMM din Suedia, specializat in distribuția de produse sportive si 

de agrement pentru copii si tineri, cauta producători de jucării din 

lemn cu eticheta alba. Se cauta parteneri pentru încheierea de 

contracte de outsourcing sau de furnizare. BRSE20220613008 

O companie din Spania, specializata in producția, ambalarea si 

distribuția de ceai premium, caută producători de mușețel si 

pennyroyal de origine din Uniunea Europeana, pentru încheierea 

de contracte de furnizare. BRES20220607015 

 

Oferte de tehnologie 

Un start-up din Italia ofera servicii de e-learning, atât ca 

dezvoltator de software, cat si ca designer de instruire. Se cauta 

parteneri pentru dezvoltarea de produse si conținut in domeniul 

asistentei medicale, abilitați transferabile si competente tehnice 

sau specifice unui domeniu pentru încheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica sau de cercetare. 

TOIT20220803002 

Un IMM din Germania a dezvoltat robinete cu bila patentate 

pentru sistemele de conducte. In combinație cu sistemele de 

pigging ale IMM-urilor, schimbarea produselor sau curatarea 

țevilor sunt posibile fara risipa de produse. Se cauta parteneri 

pentru încheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica si 

de achiziție. TODE20220802005 

Un IMM din Portugalia este specializat in domeniile de reabilitare 

si fizioterapie prin proiectarea si dezvoltarea de dispozitive 

medicale, dar si in alte domenii precum robotica, dispozitive 

portabile si produsele biomedicale. Se cauta parteneri pentru 

încheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 

TOPT20220801039 

O universitate din Germania a dezvoltat un dispozitiv de măsurare 

care detectează izotopii radioactivi care emit radiații alfa in probele 

lichide. Acest tip de dispozitiv poate fi utilizat in principal pentru a 

examina apele uzate si apele subterane. Se cauta parteneri pentru 

încheierea de contracte de licența si de cooperare tehnologica. 

TODE20220729005 

Un IMM din Spania, specializat in analize biomoleculare de mediu, 

ofera tehnologii de secventiere masiva pentru a detecta comunitati 



de procariote si/sau eucariote in probele de mediu. Se cauta 

parteneri pentru încheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica. TOES20220727004 

O companie din Ucraina ofera un sistem electronic modern de 

comutare pentru compensarea energiei reactive. Acest sistem 

funcționează fara un proces tranzitoriu, este folosit pentru a 

compensa puterea reactiva a oricăror sarcini, timpul pentru 

colectarea completa a datelor fiind de 3-4 secunde. Beneficiile 

acestei oferte sunt economia de energie, costurile de operare 

reduse si prețul competitiv. Se cauta parteneri pentru încheierea 

de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  TOUA20220725011 

O companie din Ungaria a dezvoltat o tehnologie brevetata pentru 

transformarea nămolului municipal de epurare in combustibil solid 

(Solid Recovered Fuel - SRF), fiind eficient din punct de vedere ala 

costurilor. Se caută parteneri pentru încheierea de contracte de 

licența. TOHU20220722005 

O companie din Franța a dezvoltat un grup electrogen pentru 

centrele de date pentru a produce energie electrica decarbonatata 

din hidrogen regenerabil. Puterea celulei de combustibil (FC) 

poate fi dimensionata in funcție de puterea nominala necesara. 

Grupul electrogen face fata provocărilor energetice oferind 

independenta/ fiabilitate, pe langa securitatea informațiilor centrului 

de date, de la sistemul de răcire pana la întreaga clădire in cazul 

unei întreruperi de curent. Se cauta parteneri pentru încheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica. TOFR20220721016 

O companie din Austria oferă expertiza sa in domeniul cercetării 

strategice, inovației, extinderii, ingineriei si a construcției de 

instalații la cheie pentru procese chimice. Accentul se pune pe 

soluții verzi si circulare, pentru a îmbunatati lantul valoric al 

deșeurilor si al chimicalelor fine. Se cauta parteneri pentru 

încheierea de contracte de licenta, de cooperare tehnica sau 

comerciale. TOAT20220711006 

O companie din Polonia, specializata in producerea de materiale 

metalice pentru construcții, ofera si suport in montaj si service 

pentru dispozitivele fabricate de companie, precum si consultanta 

tehnica si suport pentru constructori in alegerea tehnologiei 

potrivite. Se cauta parteneri pentru încheierea de contacte 

comerciale cu asistenta tehnica. TOPL20220707006 

Cereri de tehnologie 

O companie din Croația este specializata in procesul de 

implementare a soluțiilor IoT, dar si in dezvoltare de afaceri. Se 

cauta parteneri pentru încheierea de cercetare.  

TRHR20220509016 

O companie din Turcia, specializata in design de fațade integrate 

HVAC, a dezvoltat un produs brevetat, inovator, sub forma unui 

perete-cortina integrat cu un sistem central de încălzire, răcire si 

ventilație. Se cauta parteneri pentru încheierea de contracte de 

cercetare sau de cooperare tehnica. TRTR20220413013 

O companie din Olanda este specializata in producerea de perne. 

Se confrunta cu un risc semnificativ in timpul procesului de 

producție a pernelor si ar dori sa folosească procesul de uscare a 

acestora intr-un mod mai sigur. Astfel, au nevoie de o tehnologie 

fiabila de detectare a scânteilor pentru a preveni incendiul in 

mașina de uscare cu frecventa radio. Se cauta parteneri pentru 

încheierea de contracte de cercetare. TRNL20220803011 

Un centru de cercetare din Austria are expertiza in 

neuroreabilitarea accidentului vascular cerebral si a îmbătrânirii 

vasculare, folosind realitatea virtuala/ augmentata, roboti si tehnici 

de neuroimagistica. Centrul folosește abordări inovatoare pentru o 

îmbunatatire adaptata si eficienta a calitatii vieții pacienților prin 

modelare neurocomputationala. Se cauta parteneri pentru 

încheierea de contracte de cercetare sau de cooperare tehnica. 

TRAT20220728005 

O companie de dimensiune mica din Germania caută parteneri 

pentru a produce lămpi UV LED,  conform propriului design al 

companiei germane, pentru a acționa asupra lacului de unghii. 

Lampile vor fi mai compacte si mai durabile decat produsele 

convenționale. Se cauta parteneri pentru încheierea de contracte 

de producere la comanda. TRDE20220726002 

O inițiativa public-privata din Spania cuprinde o platforma de 

inovare deschisa lansata alături de corporații industriale si caută 

startup-uri cu produse/ servicii din domenii precum: Industria 4.0 

aplicabile sectoarelor, Industrie Inteligenta, Energie Curata si 

Durabilitate, Sănătate si Alimentație. Startup-urile selectate vor 

derula un proiect plătit pentru una sau mai multe dintre corporațiile 

partenere ale programului, pe parcursul a 5 luni si vor primi sprijin 

financiar de pana la 150.000 EUR. TRES20220721019 

O companie din Letonia, specializata in cercetare, strategie si 

proiecte de marketing, caută o soluție de urmărire a ochilor si de 

cartografiere a emoțiilor cu funcționalitate de analiza si vizualizare 

a datelor pentru integrarea in activitati si sesiuni de cercetare 

online. Se caută parteneri pentru încheierea de contracte de 

cooperare tehnica. TRLV20220714006 

O companie din Spania caută parteneri ICT pentru a dezvolta o 

soluție in domeniul securității prin încheierea de contracte de 

comerciale cu asistenta tehnica. TRES20220427029 

O mică companie din Germania caută parteneri pentru a produce 

noi sticle pentru lacuri de unghii in conformitate cu noile cerințe de 

aplicare a sustenabilității. Sticlele ar trebui să fie făcute din sticla si 

plastic, dar si alte alternative. Partenerii ar trebui sa contribuie la 

finalizarea designului si sa producă atât serii mici, cat si mari. Se 

cauta parteneri pentru încheierea de contracte de producere la 

comanda. TRDE20220719023 

O companie din Spania, specializata in domeniul agricol, cultiva 

fructe si legume de sezon pe principiile unei agriculturi moderne, 

avansate si sustenabile. Se cauta parteneri pentru dezvoltarea 

unor noi tehnici de cultivare a produselor prin încheierea de 

contracte de comerciale cu asistenta tehnica sau financiare. 

TRES20220613002 



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 


