
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 Turcia, specializat in industria incalzirii solare a apei, ofera produse 

eficiente si rezistente. Cauta parteneri pentru incheierea de contracte de agentie 

comerciala sau de producere la comanda. BOTR20221115002 

O companie din Franta care dezvolta o gama de solutii inovatoare pentru producerea de 

energie electrica prin extragerea de energii regenerabile – eoliana si solara – cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de comerciale. BOFR20221004010 

Un IMM din Coreea a dezvoltat un sistem mobil de alimentare si stocare cu energie 

fotovoltaica pentru masini de camping, adaposturi, facilitati de servicii publice, locatii de 

activitati in aer liber etc. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale. 

BOKR20221004001 

O companie din Ucraina este specializata in productia de statii solare mobile autonome, 

dar si in productia de banci, foisoare, lumini pentru oras si zone de odihna cu panouri 

solare. Aceste produse permit oamenilor sa-si incarce dispozitivele mobile, sa se 

conecteze la Wi-Fi si si lumina cu ajutorul bateriilor incarcate cu energie solara. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 

BOUA20221129015 

Un Start-up din Franta, specializat in inginerie, ofera solutii suport de implementare a 

unor infrastructuri de incarcare rapida, personalizate, la cheie si adaptate la nevoile 

clientilor. Solutiile lor vizeaza democratizarea si simplificarea utilizarii infrastructurilor de 

reincarcare electrica, garantand in acelasi timp un nivel ridicat de servicii. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte comerciale. BOFR20221115008 

O companie din Danemarca, specializata pe finantarea si dezvoltarea unor noi 

tehnologii, a dezvoltat  o solutie de optimizare predictiva a caldurii. Solutia lor poate 
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reduce consumul de energie pentru incalzirea cladirilor, poate 

reduce impactul asupra climei si poate oferi dovezi si documente 

ale economiilor de energie, facilitand investitiile. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale. BODK20221108016 

O companie din Spania proiecteaza, optimizeaza si produce 

materiale avansate pentru sistemele de stocare a energiei, printr-o 

platforma proprie de dezvoltare a nanomaterialelor. Echipa ofera o 

tehnologie unica, disruptiva si sustenabila, protejata prin drepturi 

de proprietate intelectuala. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de licenta, de cercetare sau de asociere in 

participatiune.  BOES20221103026 

Un producator din Spania, specializat in industria textilelor, a 

proiectat si produs accesorii de par pentru bebelusi, copii, 

accesorii pentru evenimente si accesorii pentru femei. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de outsourcing si de 

furnizare. BOES20221201003 

O companie din Italia este specializata in productia de paine 

artizanala. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale. BOIT20221130015 

Cereri de afaceri 

Un IMM din Slovacia, care opereaza in domeniul serviciilor de 

asamblare mecanica pentru centrale fotovoltaice la sol si pe 

acoperis, cauta parteneri in Germania, Republica Ceha, Polonia, 

Romania, Croatia si Letonia. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte de outsourcing, pentru servicii de asamblare 

mecanica a centralelor fotovoltaice de la sol si de pe acoperis. 

BRSK20221012003 

O companie din Portugalia este specializata in dezvoltarea de 

produse pentru industria alimentara, cum ar fi prafuri de fructe si 

legume fara gluten; produse vegane si organice. Astfel, ofera 

produse sanatoase si 100% naturale, cum ar fi gustari cu fructe si 

legume, batoane sanatoase, supe si alte produse deshidratate. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie sau comerciale.  BRPT20221121008 

O companie din Lituania lucreaza in domeniul resurselor umane. 

Se cauta parteneri din Cehia, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, 

Romania sau Croatia. pentru incheierea de contracte de 

outsourcing. BRLT20221129020 

Un club de scuba diving din Polonia cauta parteneri precum 

centre de scufundari specializate in certificari pentru incheierea de 

contracte comerciale. 

Un IMM din Suedia a dezvoltat propriul design de produs pentru 

lenjerie intima pentru femei si cauta producatori de textile prin 

incheierea de contracte de furnizare. BRSE20221117010 

O institutie publica din Spania, specializata in inovare deschisa, a 

propus dezvoltarea unor instrumente digitale care pot fi utilizate cu 

scopul de a imbunatati lucrul in echipa. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale. BRES20221114005 

O companie din Malta administreaza, promoveaza si distribuie un 

portofoliu vast si variat de produse farmaceutice, dispozitive 

medicale, consumabile medicale, suplimente alimentare, 

injectabile, si vaccinuri.. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de prestari servicii de distributie. BRMT20221205010 

Un IMM din Danemarca cauta parteneri pentru a produce veste de 

salvare pentru sporturi nautice, prin incheierea de contracte de 

outsourcing. Vesta de salvare trebuie sa fie confectionata dintr-o 

tesatura flexibila, gonflabila manual, folosita si in fabricarea 

costumelor de baie. BRDK20221104003 

O companie din Germania, specializata in articole de cadouri 

personalizate, produse de uz casnic si de gradina, doreste sa isi 

largeasca portofoliul de produse de gradina. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte de outsourcing sau comerciale. 

BRDE20221103015 

O agentie de vanzari din Franta, specializata in promovarea si 

distributia de dispozitive medicale inovatoare, cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale sau outsourcing. 

BRFR20220404041 

Oferte de tehnologie 

Un IMM din Germania ofera o noua platforma digitala pentru 

gestionarea sistemelor de termoficare. Instrumentul lor permite 

monitorizarea inteligenta a retelelor de incalzire si sprijina furnizorii 

de energie, precum si consumatorii sa controleze consumul de 

energie intr-un mod usor si confortabil. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale si de cercetare.  

TODE20221102017 

Un institut de cercetare din Germania a imbunatatit procesul de 

fabricatie prin optimizarea materialului pentru electrocataliza. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte de licenta. 

TODE20221018009 

O companie din Germania a dezvoltat un sistem inovator de 

constructie pentru fronturile cladirilor care poate fi adaugat la 

majoritatea proprietatilor din portofoliu. Frontul aditiv al cladirii se 

adauga cu florei regionala si duce la reducerea amprentei de CO2 

a cladirilor, la imbunatatirea climatului din cladire si la 

imbunatatirea biodiversitatii din zona. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte licenta. TODE20221118006 

O companie din Italia, experta in sisteme de automatizare, 

dezvoltarea de software/hardware, ofera noi tehnologii bazate 

inteligentei artificiale (IA) si internetul lucrurilor (IoT). Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de licenta. 

TOIT20221117021 

Un grup de cercetatori din Italia propune un generator de energie 

electrica inovator care exploateaza vanturile troposferice numite si 

„jet streams”. Se cauta partneri activi in sectorul energetic pentru 

transferul exclusiv de tehnologie si know-how si dezvoltarea 

sinergica a prototipului, prin incheierea de contracte de cercetare. 

TOIT20221103027 

Un grup de cercetatori din Italia propune o retea privata inovatoare 

de alimentare cu energie, care ofera posibilitatea de a realiza o 

difuzare concreta si rapidă a unui serviciu de incarcare pentru 

vehiculele electrice. Se cauta parteneri activi in sectorul energetic 

pentru transfer exclusiv de tehnologie si know-how si dezvoltarea 

sinergica a prototipului, prin incheierea de contracte de cercetare. 

TOIT20221103025 

Un IMM din Elvetia ofera o tehnologie inovatoare pentru celule de 

combustie (FC), bazata pe microstructura reproiectata, precum si 

un proces de asamblare care reduce costurile. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale. TOCH20221102013 

O companie din Polonia cauta parteneri pentru dezvoltarea unei 

serii de mori de vant si punerea in functiune a turbinelor, in special 



in conditii meteo extrem de nefavorabile, prin incheierea de 

contracte de cercetare. TOPL20221024013 

Un grup de antreprenori din Italia, cu o expertiza tehnica 

multidisciplinara, a fondat un start-up pentru a dezvolta, in 

colaborare cu diversi cercetatori, o microturbina eoliana inovatoare 

cu axa verticala (TRL 7). Se cauta partneri sub forma investitorilor 

interesati in dezvoltarea si comercializarea finala a turbinei eoliene 

pe piata, prin incheierea de contracte de investitii sau comerciale 

cu asistenta tehnica. TOIT20221011015 

Un Start-up din Franta este specializat in evaluarea amprentei de 

carbon a substantelor chimice, a polimerilor si produselor de 

sanatate. Acesta a dezvoltat o modalitate inovatoare de a efectua 

aceste evaluari la un cost mai mic si cu o calitate superioara, 

folosind metodologia de evaluare a ciclului de viata in conformitate 

cu standardele ISO si protocolul GHG Protocol. Se cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale sau de cercetare.   

TOFR20221202016 

Cereri de tehnologie 

Un centru tehnologic din Finlanda cauta tehnologii in stadiul 

incipient sau in faza de extindere de la  start-up-uri si companii 

pentru a aplica pentru un program de accelerare a afacerilor in 

sectorul energetic. Tipurile potentiale de cooperare ar putea fi 

contractele financiare, de licenta sau cooperarea tehnica. 

TRFI20221123017 

O companie din industria farmaceutica din Olanda produce 

ingrediente sale farmaceutice active extrem de puternice. Cauta 

parteneri care pot oferi alternative pentru ambalajele din plastic 

prin incheierea de contracte de cooperare tehnica sau de licenta. 

TRNL20221121019 

Un IMM din Franta, activ in dezvoltarea parfumurilor naturale, 

cauta o solutie originala care sa permita clientilor sai sa descopere 

parfumurile de la distanta. Compania este interesata de noi solutii 

de marketing digital pentru vanzarea produselor olfactive sau de 

noile tehnologii disponibile care sa permita transmiterea de la 

distanta a parfumurilor, prin incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica.  TRFR20221110004 

Un IMM din Canada, activ in domeniul medical, cauta instrumente 

digitale simple, care pot fi utilizate pentru a colecta date digitale ale 

pacientilor, prin incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica sau de cercetare. TRCA20221109024 

O companie din Letonia doreste sa-si creeze propriul bloc de 

memorie fiscala pentru sistemele POS si cauta parteneri care 

distribuie produse precum microcipuri, dar si alte componente 

necesare blocului de memorie fiscala, prin incheierea de contracte 

comerciale cu asistenta tehnica sau de cercetare. 

TRLV20221109019 

O companie din Olanda este specializata in furnizarea de servicii 

de marketing online si design web. Se cauta parteneri care pot 

oferi solutii prin care sa transforme design-urile UX/UI in site-uri 

web open source functionale, astfel incat sa poata construi site-uri 

web mai rapid si la costuri mai mici. Se vor incheia contracte de 

cercetare sau comerciale cu asistenta tehnica.  

TRNL20221108022 

O companie din Olanda este un agrosist la nivel national de 

gresie, faianta de interior si de gradina. Se cauta partneri care pot 

oferi diverse tehnologii pentru deseuri sau pentru productie, cu 

scopul de a dezvolta materiale alternative pentru fabricarea 

produselor vandute, pentru incheierea de contracte de cercetare 

sau comerciale cu asistenta tehnica. TRNL20221014032 

O companie din Austria produce si vinde produse alimentare 

generate din procesarea semintelor din fructe. Se cauta ingineri de 

instalatii cu experienta in arderea gazelor, pentru incheierea de 

contracte de cooperare tehnica sau de cercetare.  

TRAT20220915003 

O companie din Canada dezvolta dispozitive care utilizeaza 

tehnologii wireless cu putere redusa si cu raza lunga de actiune, 

cu accent pe monitorizarea sanatatii respiratorii. Se cauta furnizori 

de tehnologii pentru incheierea de contracte de cercetare. 

TRCA20221024017 

O companie din Polonia cauta un produs de micropunctura, cu o 

compozitie naturala, pentru pielea ranita si cu cicatrice. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de outsourcing. 

TRPL20221205013 
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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 


