
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 Irlanda a produs primul mied din ultimii 200 de ani, din miere pura si 

fructe de padure, uscat, cu alcool de 12%. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte comerciale. Compania cauta distribuitori sau importatori care sa-si vanda 

alcoolul in intreaga lume prin acord comercial. BOIE20230315022 

O companie din Letonia, specializata in tehnologie interactiva, ofera solutii hardware si 

multimedia interactive digitale si audio-vizuale. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte comerciale. BOLV20230316011  

Un IMM din Ungaria, specializata in industria lemnului, ofera sortimente de lemn 

industrial, cherestea de pin si lemn pentru foc. Se cauta distribuitori internationali din 

Romania, Serbia, Slovacia, Italia, Ucraina, Croatia, Austria si Germania pentru 

incheierea de contracte comerciale. BOHU20230320011 

Un IMM din Italia ofera un sistem complet de vot electronic. Sistemul combina 

tehnologia si designul de servicii pentru a oferi unui public numeros diferite moduri de 

exprimare a voturilor. Se cauta parteneri pentru incheierea de contacte comerciale. 

BOIT20230320002 

O companie din Franta a creat o baza de date globala a punctelor de vânzare, cu 

informatii detaliate de geolocalizare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 

comerciale. BOFR20230317029 

Un IMM din Turcia a fost infiintat in 1980 cu scopul de a produce „sisteme de direcție” în 

conformitate cu standardele internationale. Producatorul turc ofera produse de calitate 

superioară clienților aftermarket și OEM si cauta parteneri internationali pentru inchierea 

de contracte comerciale.  BOTR20230317013  
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O companie din Suedia dezvolta si comercializeaza un sistem 

digital de camera pentru drone. Se cauta parteneri internationali 

pentru incheierea de contracte de furnizare sau comerciale. 

BOSE20230317009 

O companie din Grecia care produce ciocolata vegana fara zahar, 

gluten, lactoza, alergeni si organisme modificate genetic (OMG) 

cauta importatori si distribuitori. Se cauta parteneri internationali 

pentru incheierea de contracte comerciale. BOGR20230317005 

Un producator din Polonia, activ in industria masinilor agricole, 

este specializat in productia de vagoane de amestec de furaje si 

de accesorii pentru incarcatoare frontale. Se cauta noi canale de 

distributie in toate tarile europene, prin incheierea de contracte 

comerciale. BOPL20230316013 

O companie din Franta, specializata in robotica mobila pentru 

institutiile medicale, proiecteaza roboti logistici mobili si autonomi 

care se pot misca cu usurinta in orice mediu. Se cauta parteneri 

industriali pentru incheierea de contracte comerciale. 

BOFR20230309016 

Cereri de afaceri 

Un IMM din Olanda, proiecteaza si produce pereti, picturi si alte 

produse exclusive din muschi “Leucobryum glaucum”. Se cauta 

partneri internationali pentru incheierea de contracte de furnizare. 

BRNL20230320017 

O companie din Cehia este producator de obiecte din lemn de tei. 

Se cauta parteneri din Polonia, Slovacia, Ungaria, Croatia, Serbia, 

Romania si Ucraina care pot oferi busteni de lemn de calitate, cu 

un diametru de la 20 cm la 50 cm si lungime de la 4 m la 12 m, 

prin incheierea de contracte de furnizare. BRCZ20230213004 

O companie din Franta, specializata in productia de tamplarie, 

cauta parteneri internationali  care pot produce paleti din lemn prin 

incheierea de contracte de furnizare.  BRFR20230317027 

O companie din Ucraina, specializata in dezvoltarea de solutii de 

inalta tehnologie pentru fabricarea metalelor, cauta parteneri 

pentru incheierea de contracte comerciale sau de furnizare. 

BRUA20230308046 

O companie din Lituania, este specializata in oferirea de servicii 

de izolatie industriala, schele si prefabricare din tabla cositorita. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale.  

O companie din Germania actionează ca distribuitor pentru 

producatorii internationali de materii prime chimice pentru industria 

materialelor plastice si a adezivilor.  Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de comerciale.  BRDE20230306009 

O companie din Belgia desfasoara proiecte la cheie si furnizeaza 

echipamente in mai multe domenii de activitate: medical - 

paramedical, de mediu si agroindustrial. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale. BRBE20230301023 

O compania din Luxemburg, activa in importul si exportul 

diverselor bunuri si solutii, cauta furnizori stabiliti in UE specializati 

in taierea metalelor si turnarea prin injectie a pieselor mici pentru a 

produce piesele pentru un suport din otel inoxidabil. Se cauta 

parteneri prin incheierea de contracte de furnizare sau de 

outsourcing. BRLU20230221023 

O companie din Spania, specializata in productia si distributia de 

inputuri agricole organice utilizate ca bio-ingrasaminte, cauta 

parteneri internationali pentru incheierea de contracte comerciale. 

BRES20230221004 

Un IMM din Finlanda cauta producatori de folie de protectie solara 

prin incheierea de contracte de furnizare. BRFI20230213015 

Oferte de tehnologii 

O echipa de cercetatori de la un institut stiintific si de cercetare din 

Slovacia a dezvoltat o noua solutie inovatoare pentru tratarea 

suprafetei titanului biomedical si aliajelor de titan. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte comerciale. 

TOSK20230221019 

Un IMM din Belgia, specializat in logistica urbana 100% electrică, 

ofera expertiza sa partenerilor din sectorul public si privat care 

doresc sa co-dezvolte si sa implementeze propria lor foaie de 

parcurs logistica urbană cu zero carbon, prin incheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica.  TOBE20230317025 

O companie din Lituania ofera o platforma SaaS „all in one” care 

permite crearea unei experiente Metaverse, pe toate dispozitivele 

Apple, Android, web si VR. Se cauta parteneri pentru incheierea 

de contracte comerciale cu asistenta tehnica. TOLT20230317023 

Un IMM din Portugalia, specializat in studii climatice, prognoze 

meteo si atenuarea riscurilor, este format din o echipa dedicata de 

experti in geografie, meteorologie si dezvoltare IT. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica. TOPT20230317015 

Un IMM din Austria a dezvoltat un interconector cu auto-retinere, 

realizat din lemn, pentru a conecta mobila, accesoriile pentru 

interior sau alte elemente in mod permanent, fara a folosi unelte 

sau agenti adezivi. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de cercetare. TOAT20230317007 

O companie din Italia a lansat un apel deschis pentru institutiile 

culturale care doresc sa sustina un proiect despre coproductia 

unui joc despre patrimoniul cultural subacvatic (UCH). Partenerul 

de proiect va putea să-și promoveze patrimoniul cultural prin 

includerea modelului digital al unuia dintre site-urile lor in jocul 

care va fi co-produs prin incheierea de contracte de cercetare.  

TOIT20230315008 

O companie din Italia ofera solutii pentru tratarea aerului si 

diminuarea mirosurilor, a prafului si a contaminantilor chimici. Se 

cauta parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. TOIT20230303012 

O companie din Croatia ofera o solutie inovatoare, creativa si 

educationala pentru locurile de joaca care folosesc energie 

regenerabila si cinetica. Locurile lor de joaca sunt complet verzi, 

digitale si durabile, concepute pentru locurile urbane și pentru 

toate grupele de varsta. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte de comerciale cu asistenta tehnica. TOHR20230308027 

O companie din Italia a brevetat diferite tehnologii pentru 

caracterizarea multiparametrica a particulelor si amestecurilor de 

particule. Prin aceste tehnologii este posibila analiza cu flux 

continuu a particulelor din fluide cuplate cu linii analitice ca 

dispozitive “Flow Field Factionary”. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica au de 

cercetare. TOIT20230307017 

Un start-up din Marea Britanie ofera un proces de mascare cu 

litografie solida complet uscata. Procesul este o alternativa cu 



costuri reduse, prietenoasa cu mediul. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 

TOGB20230308033 

Cereri de tehnologii 

O companie din Olanda este specializata in dezvoltarea de 

produse sustenabile din bumbac organic sau din textile reciclate 

etc. Se cauta parteneri pentru co-dezvoltarea unor produse textile 

noi si sustenabile prin incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica. TRNL20230320001 

Un producator de textile din Marea Britanie, are experienta 

deosebita in dezvoltarea de produse pe baza de lana pentru 

aplicatii industriale si comerciale, utilizate in productia de 

instrumente muzicale, curele de panificatie, paturi de tiparire si 

absorbtia deversarilor chimice.  Se cauta parteneri cu expertiza 

tehnica pentru incheierea de contracte de cercetare. 

TRGB20230310007 

Un centru tehnologic din Spania, cauta un laborator sau un centru 

tehnologic furnizor de servicii de testare pentru sectorul 

aeronautic, care are capacitatea si experiența de a efectua un „test 

accelerat de rezistenta la eroziunea apei de ploaie”, pentru a 

valida proprietatile materialelor dezvoltate in cadrul unui proiect de 

cercetare in derulare. Se cauta partneri pentru incheierea de 

contracte de cercetare. TRES20230301008 

Un spin-off din Coreea ofera solutii AI pentru analiza pielii si cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica. TRKR20230308007 

O companie din Coreea, specializata in consultanta in inginerie si 

tehnologie, cauta parteneri internationali care pot oferi analize 

diagnostic cu ajutorul inteligentei artificiale, prin incheierea de 

contracte de cercetare. TRKR20230308016 

Un IMM din Coreea cauta parteneri de cercetare si dezvoltare 

pentru a dezvolta tehnologii de imagistica utilizate in 

automatizarea proceselor, in domeniul artei si culturii, dar si pentru 

diverse materiale si piese de schimb. Se cauta parteneri 

internationali pentru incheierea de contracte de cercetare. 

TRKR20230308006 

Un IMM din Germania lucreaza in domeniul sistemelor 

microfluidice, cum ar fi diagnosticarea in vitro (veterinara si 

umana) si analizele alimentare. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de colaborare tehnica sau de cercetare. 

TRDE20230303007 

O companie din Coreea a dezvoltat un sistem de microrobot bio-

medical pentru tratarea bolilor vasculare. Se cauta parteneri care 

dezvolta aparate care afiseaza imagini 3D in timp real a vaselor de 

sange si locatia precisa sin interiorul corpului pacientului, prin 

incheierea de contracte de cercetare. TRKR20230308001 

Un start-up din Franta, specializat in biotehnologie si medicina, a 

dezvoltat o noua tehnologie pentru a descoperi, identifica si 

detecta rapid biomarkerii moleculari ai bolilor complexe din sange. 

Se cauta parteneri implicati in studiile clinice privind bolile 

neurodegenerative, pentru incheierea de contracte comerciale cu 

asistenta tehnica sau de cercetare. TRFR20230208001 

O companie din Olanda, specializata in automatizarea proceselor 

logistice pentru viitor si partener al unui concurs international de 

inovare deschisa, cauta solutii si tehnologii pentru a automatiza in 

continuare procesul de incarcare a containerelor. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare.  

TRNL20230202007 



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 


