
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 Japonia ofera o tehnologie de sinteza a oligonucleotidelor, care a fost 

dezvoltata pe baza materiilor prime proprii. Compania cauta parteneri din UE care sa-i 

reprezinte, sa distribuie si sa fabrice produse utilizand aceasta tehnologie de sinteza. 

Aceasta tehnologie poate fi aplicata pe scara larga atat in industria farmaceutica, cat si 

in mediul academic, prin incheierea de contracte de distributie, agentie comerciala si de 

producere la comanda. POD reference BOJP20221019003 

O companie din Cehia comercializeaza ulei si tarate de nuci braziliene de inalta calitate, 

care sunt procesate in mod durabil de comunitatile indigene din padurea tropicala 

amazoniana. Se cauta parteneri - distribuitori si agenti care au acces la magazine de 

specialitate, alimentatie sanatoasa si gourmet si/sau acces la piata HORECA, pentru 

incheierea de contracte de comerciale. POD reference BOCZ20221019022 

Un IMM din Franta este specializat in electronica si senzori transmitatori de 

radiofrecventa. IMM-ul ofera un senzor de vibratii IoT care prezice functionarea 

echipamentelor industriale si cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

comerciale. POD reference BOFR20221019018 

O companie din Bulgaria cauta distribuitori ai gamei sale largi de servetele umede si 

produse pentru copii, prin incheierea de contracte comerciale. Se cauta, de asemenea, 

parteneri pentru incheierea de contracte de outsourcing pentru fabricarea produselor cu 

eticheta alba. POD reference BOBG20221025002 

O companie din Portugalia, specializata pe solutii inovatoare de infrastructura de 

telecomunicatii, cu dovada unei calitati premium si certificare internationala, cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de furnizare. POD reference 

BOPT20221024016 
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Un IMM din Germania a dezvoltat un bar de cafea complet 

automat, care poate functiona 24/7 x 365 de zile pe an fara 

personal. Acesta consta dintr-o unitate mobila cu o suprafata de 

baza de 7 mp care ofera numeroase specialitati diferite de cafea, 

care pot fi comandate si platite prin aplicatia companiei sau cu 

cardul de credit. Unitatea poate furniza 80 – 120 de bauturi calde 

sau reci pe ora. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale. POD reference BODE20221021001 

Un studio de productie din Danemarca, specializat in servicii de 

realitate virtuala (VR) si realitate augmentata (AR), a produs peste 

300 de aplicatii VR/AR si a gazduit peste 1000 de ateliere si 

evenimente in ultimii 5 ani. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de outsourcing. POD reference BODK20220303009 

O companie din Ucraina, specializata in ambalaje flexibile, a 

dezvoltat o serie de proiecte complexitate diferita. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte comerciale. POD 

reference BOUA20221020016 

O companie din Austria, specializata in dezvoltarea si productia 

de echipamente de siguranta,  produce amortizoare de impact 

pentru protejarea punctelor periculoase de pe drumuri, in special 

pe autostrazi. Un nou proiect inovativ cuprinde o solutie pentru 

tunele si portaluri, potrivita pentru punctele periculoase si locurile 

cu spatiu limitat. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale. POD reference BOAT20221020011 

O companie din Finlanda ofera servicii in construirea capacitatilor 

de a efectua Evaluarea Ciclului de Viata (LCA): recrutare, 

educatie, suport pentru proiecte LCA si testare software LCA, 

toate intr-un singur pachet. Programul lor de stagiu/stagiar/

educație este o modalitate facila de a realiza un LCA in doua luni. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale, de 

furnizare si de outsourcing. POD reference BOFI20221020001 

Cereri de afaceri 

O companie din Bulgaria, cu peste 15 ani experienta in 

producerea de sare marina de inalta calitate, dezvolta un nou 

produs - sare de mare pentru piata de retail.  Se cauta producatori 

de ambalaje durabile pentru incheierea de contracte de  furnizare. 

POD reference BRBG20221016001 

O companie din Tarile de Jos, specializata in productia de articole 

de imbracaminte cauta producatori de articole de imbracaminte est

-europene cu experienta dovedita in productie pentru marcile 

europene de moda. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de outsourcing sau de furnizare. POD reference 

BRNL20221015001 

Un IMM din Canada cauta distribuitori de software medical pentru 

incheierea de contracte comerciale. POD reference 

BRCA20221014033 

O companie din Polonia, specializata in macinarea cerealelor, a 

introdus un nou produs in portofoliu, si anume, faina fara gluten. 

Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale. 

POD reference BRPL20221014017 

O companie din Danemarca vinde produse de designer precum 

cesti, farfurii etc si cauta furnizori de materie prima precum 

portelan si gresie, pentru incheierea de contracte de furnizare. 

POD reference BRDK20221013026 

Un IMM din Slovacia, care opereaza in domeniul serviciilor de 

asamblare mecanica pentru centrale fotovoltaice la sol si pe 

acoperis, cauta parteneri care sa ofere servicii de asamblare 

mecanica pentru incheierea de contracte de outsourcing. POD 

reference BRSK20221012003 

O companie din Lituania are o experienta de peste 14 ani in 

prelucrarea lemnului. Activitatile sale principale includ taierea 

bustenilor si a scandurilor, taierea canturilor, uscarea si 

depozitarea. Compania este specializata in prelucrarea lemnului 

de esenta tare si rasinoase si dispune de 17 uscatoare. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte comerciale. POD 

reference BRLT20221005001 

O companie din Suedia, specializata in comercializarea de 

produse si jucarii pentru bebelusi/copii, cauta un producator de 

produse din silicon pentru copii, cum ar fi farfurii, cani, inele pentru 

dentitie si jucarii, pentru incheierea de contracte de furnizare. POD 

reference BRSE20220913005 

O companie din Germania vinde, instaleaza si intretine centrale 

pentru producerea de energie electrica si termica. Gama include 

centrale de cogenerare (hidrogen), electroliza pentru producerea 

hidrogenului, stocarea hidrogenului si centrale solare pentru 

transfer de caldura. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de oursourcing. POD reference BRDE20221013010 

O femeie antreprenor din Franta cu experienta in industria luxului, 

si-a inceput propria activitate ca designer si producator de articole 

din piele si bijuterii pentru barbati si femei. Se cauta parteneri care 

pot oferi materiale precum pluta captusita cu bumbac, fibre 

vegetale sau celuloza in rulouri, in mai multe culori, pentru 

incheierea de contracte de furnizare.  

Oferte de tehnologii  

Un start-up din Spania produce si proiecteaza dispozitive de racire 

bazate pe tehnologii cu plasma pentru racirea componentelor 

electronice care sunt complet silentioase si mult mai usoare decat 

alta tehnologie existenta. Compania produce dispozitive cu 

suprafata de la 1 x 0,6 cm la 12x 22 cm, trecand de la 12 la 1.500 

l/min cu consum minim de energie. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciala. POD reference 

TOES20221024015 

O universitate din Germania a dezvoltat o metoda de masurare a 

spectrelor moleculare in stocarea ionilor, pentru indepartarea tintita 

a moleculelor sau izomerilor si pentru determinarea compozitiei 

probei. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

licenta sau de cooperare tehnologica. POD reference 

TODE20221024014 

Un start-up din Islanda, specializat in diverse servicii precum 

integrarea digitala, semnaturi electronice si e-sigilare, a elaborat 

un instrument care converteste formulare pdf in formulare online in 

cateva minute. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica sau contracte de cercetare. POD 

reference TOIS20221020009 

Un IMM din Italia dezvolta solutii de Realitate Augmentata, 

disponibile pe ochelari inteligenti, smartphone-uri si tablete, pentru 

a crea experiente interactive si multimedia, facilitand totodata 

colaborarea de la distanta in diferite domenii si planificarea 

diferitelor sarcini. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica. POD reference 

TOIT20221019004 

O companie din Croatia, specializata in aplicatii web si mobile, 

design UX/UI, software personalizat si platforme de comert 



electronic, cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

outsourcing. POD reference TOHR20221018003 

Un spin-off din Grecia a dezvoltat un sistem avansat bazat pe 

tehnologia IoT (Internetul lucrurilor) pentru a optimiza gestionarea 

energiei microretelei de acasa. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. POD 

reference TOGR20221017003 

O companie din Coreea a dezvoltat o tehnologie de producere a 

materialelor de constructie ecologice, folosind standardizarea 

proprietatilor materialelor naturale poroase. Aceasta constructie 

ajuta la controlul diferitelor probleme de mediu din interior, cum ar 

fi umiditatea, substantele nocive si mirosul. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica sau de 

cercetare. POD reference TOKR20221014002 

O companie din Polonia, foarte inovatoare, si-a creat propriul 

sistem de purificare biologica a aerului poluat pentru aplicatii 

industriale. Sistemul se bazeaza pe flora bacteriana, este mai ieftin 

si mai sigur in functionare decat metodele traditionale de purificare 

a aerului. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica. POD reference 

TOPL20221013022 

O companie din Elvetia a dezvoltat un beton de inalta rezistenta, 

de inalta durabilitate si complet reciclabil, potrivit pentru orice tip 

de utilizare in constructii in care este nevoie de executie rapida a 

proiectelor sau de reparatii si reabilitare a betonului. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica si de cooperare tehnica. POD reference 

TOCH20221012007 

Un start-up din Franta a dezvoltat o noua modalitate de a 

imbunatati durabilitatea si fabricabilitatea produselor industriale 

prin integrarea specifica a dispersiei grafenului. Se poate utiliza in 

optimizarea managementului termic, consolidarea si luminarea 

structurilor si conductivitatea electrica in sectoare precum 

aerospatial, auto, energie, constructii si productie. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica. POD reference TOFR20221012001 

Cereri de tehnologii 

O companie din Franta, specializata in componente de frecventa 

radio cu microunde,  cauta cuple duble directionale de mare putere 

pentru a se asocia cu propriile combinatoare de putere, prin 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. POD 

reference TRFR20221011014 

O companie din Spania a lansat o provocare in cadrul unei 

platforme de inovare deschisa: cum pot fi minimizate riscurile de 

cadere a copacilor peste liniile electrice? Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. POD 

reference TRES20221006003 

O companie din Tarile de Jos, cu peste 4000 de case oferite spre 

inchiriere sociala, cauta o solutie care sa asigure racirea naturala a 

locuintelor care urmeaza sa fie renovate in urmatorii ani. Se cauta 

parteneri precum arhitecti, ingineri constructori, experti in instalații, 

clima si peisagistica, care ofera solutii inovatoare si integrale 

pentru incheierea de contracte comerciale. POD reference 

TRNL20221003006 

O companie din Austria produce si vinde produse alimentare 

generate din procesarea semintelor de fructe. Se cauta parteneri 

care pot oferi solutii pentru utilizarea unui amestec de gaze intr-o 

camera de ardere, prin incheierea de contracte de cooperare 

tehnica sau de cercetare. POD reference TRAT20220915003 

O companie din Italia, care participa la un program international 

de inovare deschisa, cauta start-up-uri si scale-up-uri care ofera 

solutii tehnologice in domeniul instruirii inovatoare si a 

instrumentelor de schimb de know-how pentru a sprijini muncitorii 

in sarcinile lor zilnice si a le arata riscurile profesionale la care se 

supun. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale sau de cercetare. POD reference TRIT20220912011 

Un institut de cercetare din Germania, specializat in grafica pe 

computer, a dezvoltat o statie inovatoare de scanare 3D pentru 

digitizarea automata a artefactelor arbitrare si a colectiilor mari din 

muzee, arhive si biblioteci. Pentru fabricarea componentelor 

hardware ale sistemului se cauta parteneri in sisteme robotizate 

colaborative prin incheierea de contracte comerciale.POD 

reference TRDE20220831007 

O companie din Grecia este interesata in dezvoltarea materialelor 

compozite usoare, cu functionalitate fizico-chimica actualizata si 

fezabilitate economica imbunatatita. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale. POD reference 

TRGR20220819010 

Un start-up din Italia ofera o platforma Software ca Serviciu 

(SaaS) pentru raportarea raportarea rezultatelor de mediu, social 

si guvernanta (ESG), dar si o platforma RaaS (Evaluare ca un 

Serviciu). Partenerii tehnico-stiintifici sunt cautati sa colaboreze la 

localizarea platformei software in alte tari, extinderea comitetului 

stiintific descentralizat si promovarea produselor, prin incheierea 

de contracte comerciale cu asistenta tehnica. POD reference 

TRIT20220912004 

Un IMM din Franta s-a specializat in utilizarea macro-algelor in 

mancaruri gourmet pentru catering. Se cauta parteneri din 

industria agroalimentara, cu experienta in procesarea algelor 

marine proaspete in foi uscate de tip yaki-nori si, de asemenea, 

diverse produse crocante de tip aji-nori si care ofera echipamente 

pentru maruntirea algelor marine, pentru producerea foilor uscate, 

prin incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. POD 

reference TRFR20220810012 

O companie din Tarile de Jos care furnizeaza servicii de curatenie 

organizatiilor din mai multe tari europene doreste sa isi dezvolte 

nou model de afaceri circular. Se cauta tehnologii sau solutii care 

impiedica aruncarea si incinerarea carpelor de curatat, prin 

incheierea de contracte comerciale. POD reference 

TRNL20220815007 



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 


