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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! 

In acest numar 

• Oferte de afaceri 

• Cereri de afaceri 

• Oferte de tehnologii 

• Cereri de tehnologii 

CENTI Cluj-Napoca este organizatie Enterprise Europe Network 

Oferte de afaceri 

O companie din Israel, cu o experienta de 15 ani pe piata locala, produce o gama 
larga de tuburi orale de alimentare si produse farmaceutice orale, destinate 
comercializarii in intreaga tara. Se cauta distribuitori in intreaga lume, pentru a 
ajuta la cresterea vanzarilor de tuburi orale de alimentare. BOIL20160421001 

Un IMM angro din Lituania ofera o gama completa de produse agricole, cum ar fi 
fasolea, mazarea, graul, nucile si etc. Produsele oferite indeplinesc standardele 
stabilite de Uniunea Europeana si au propria analiza de risc.  Se cauta companii, 
organizatii sau agenti de vanzare din industria agriculturii, care au acces la 
industria agricola mondiala, cu o prioritate pe Europa, pentru incheierea unor 
contracte comerciale si de prestari servicii de distributie. BOLT20160421003 

O fabrica din Irlanda, prima fabrica de bere artizanala care asigura trasabilitatea 
orzului de bere, produce bere blonda care seamana cu „American Pale 
Ale” (APA), dar pune accent pe aroma de malt. Se cauta colaboratori specializati 
pe piata de alcool și bauturi, pentru încheierea de contracte de agentie comerciala 
sau contracte de prestari servicii de distributie. BOIE20160627001 

O companie din regiunea Yaroslavl a Rusiei, specializata în fabricarea de catetere 
pentru tratamentul epistaxis (realizat din latex natural), cauta parteneri din tarile 
CSI și UE, pentru încheierea de contracte de agentie comerciala sau contracte de 
prestari servicii de distributie. BORU20160705001 

O companie din Estonia, specializata pe traduceri ale limbilor baltice și ale tarilor 
CSI, efectueaza desktop publishing și, de asemenea, creeaza produse 
educationale multi-media. Se cauta parteneri pentru încheierea de contracte de 
prestari servicii, contracte de externalizare sau de subcontractare în Europa. 
BOEE20160406001 
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Un furnizor global din Marea Britanie este specializat în 
externalizarea gestionarii numerarului, reducerii costurilor și 
maximizarea disponibilitatii prin optimizarea numerarului pentru 
institutiile financiare, instalatorilor ATM și retailerilor de schimb 
valutar. Cu o experienta de 25 de ani de administrare a ciclului 
de numerar, firma combina modelarea avansata cu echipa de 
analiști matematici cu înalta calificare. Se cauta parteneri pentru 
încheierea de contracte de agentie comerciala și/sau contracte 
de prestari servicii cu scopul de a pune în aplicare solutii 
personalizate de prognoza a numerarului și solutii de 
comanda.BOUK20160706002  

O companie din Israel, producatoare de rașina, ofera aditivi 
pentru adezivii din carton ondulat. Avantajele fata de cele de pe 
piata includ eficienta costurilor, proprietati impermeabile și 
mecanice, dar și respectarea mediului. Se cauta parteneri 
pentru încheierea de contracte de agentie comerciala sau 
contracte de prestari servicii de distributie. BOIL20160222001 

Un IMM din Franta a dezvoltat o serie de sisteme compacte de 
a fotocataliza, ce permite sterilizarea aerului prin reactia 
fotocatalitica. Aceasta este destinata tratarii aerului ambiant, 
astfel încat aerul tratat este complet pur și permite o respiratie și 
atmosfera buna. Se cauta parteneri pentru încheierea de 
contracte de agentie comerciala sau contracte de prestari 
servicii de distributie, cu scopul de a promova produsele și 
serviciile IMM-ului francez. BOFR20160426004 

O companie de marime mica din Polonia ofera servicii de 
proiectare, împreuna cu capacitati de turnare prin injectie la 
scara mare și de vopsire a diferite materiale. Se cauta parteneri 
din industria electrotehnica și electronica pentru contracte de 
subcontractare și cu acord reciproc de productie. 
BOPL20151207002 

O companie din Italia, specializata în proiectarea și producerea 
de sisteme radiante, termoreglare,  sisteme de tratare a aerului 
și pompe de caldura care utilizeaza materiale de înalta calitate 
și cele mai noi tehnologii, cauta distribuitori în toata Europa. 
BOIT20150904005 

Cereri de afaceri 

O companie din Polonia, specializata în tapiterie și învelitori de 
mobila, cauta furnizori de fibre din poliester de înalta calitate și 
tesaturi din pene. Firma își fabrica produsele din anul 2003. Se 
cauta parteneri pentru o cooperare pe termen lung, prin 
încheierea de contracte de productie la comanda. 
BRPL20160518001 

O noua și inovatoare firma-producatoare de carne din Galicia 
(Spania) cauta producatori de ambalaje din plastic sintetic. 
Productia de carne este caracteristica în Galicia, iar calitatea 
produselor este bine-cunoscuta si certificata de institutii 
nationale si internationale. Nevoia tot mai mare de a garanta o 
durata de viata mai lunga a propriului produs necesita noi 
modalitati de ambalare ce asigura totodata salubritate si o 
imagine buna. BRES20160524001 

O companie din regiunea Kursk a Rusiei este producator de 
îmbracaminte pentru bebelusi si copii. Se cauta parteneri - 
producatori europeni de tesaturi hipoalergenice pentru 
încheierea de contracte de productie la 
comanda.BRRU20160816002 

O filiala din Ungaria a unei companii globale de productie, cu o 
retea de peste 150 de furnizori diversi, cauta noi furnizori 
specializati în automobile si electrocasnice, cu o capacitate de a 
livra produse de calitate, la preturi si servicii competitive în zona 
de productie situata în Ungaria. Se cauta parteneri pentru 
încheierea de contracte de productie la comanda. 
BRHU20160728001 

O companie din Croatia, care proiecteaza, dezvolta si produce 
produse de ambalare din plastic, cauta un furnizor de polistiren 
(OPS) si folii de clorura de polivinil (PVC) în culori diferite. Se 
cauta  încheierea de contracte de agentie comerciala. 
BRHR20160720001 

O companie cu sediul în Olanda concepe propriile lor marci de 
pantofi de lux. Unul din branduri are talpi si tocuri din lemn, iar 
altul are un toc inovator. Pentru fabricarea acestor pantofi, se 
cauta frunizori de talpi si tocuri din lemn si branturi, pentru 
încheierea unor contracte de productie la comanda sau de 
subcontractare. BRNL20160810002 

O companie de marime mica din Marea Britanie, producator de 
accesorii sportive, redeseneaza capace pentru activitati sportive 
nautice. Se cauta companii capabile sa produca capace 
personalizate, cu o serie de metode de fixare,  noduri 
suplimentare si butoane din plastic pentru a preveni coroziunea, 
în diverse culori, la o capacitate de productie de dimensiuni 
mici, medii si mari, pentru încheierea unor contracte de 
productie la comanda. BRUK20160701002 

Un furnizor a sistemului de sanatate NHS si a diverselor spitale 
private din Marea Britanie este specializat în proiectarea, 
dezvoltarea si fabricarea solutiilor chirurgicale, de anestezie si a 
cailor respiratorii de unica folosinta de înalta calitate si rentabile. 
Se cauta noi producatori inovativi pentru încheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie cu scopul extinderii 
portofoliului curent. BRUK20160401001 

O echipa de cercetare de la o universitate din Polonia a 
dezvoltat preparate farmaceutice pentru tratamentul hepatitei 
virale C. Inventia consta în: (i) compusii selectati, (ii) compozitia 
farmaceutica a compusilor, (iii) aplicarea compusilor. Este 
nevoie de o dezvoltare continua pentru a determina siguranta si 
eficacitatea produsului medical final, inclusiv investitii suficiente 
pentru a efectua testari clinice. Se cauta parteneri pentru 
încheierea de contracte de prestari servicii sau de asociere în 
participatiune. BRPL20160518002  

Un IMM, din Spania, specializat în aditivi, ofera clientilor sai 
pachete economice cu aditivi tensio-activi  care permit 
efectuarea de emulsii din fosil emulsionat si biocombustibili cu 
pana la 30% apa. IMM-ul intentioneaza sa se extinda si ofera o 
masina de amestecare, care sa permita clientului sa obtina, în 
mod independent, emulsiile finale. Se cauta parteneri pentru 
încheierea de contracte de asociere în participatiune sau cu 
acord reciproc de productie pentru productia si achizitionarea 
de echipamente. BRES20160322001 

Oferte de tehnologii 

Un grup de oameni de stiinta din Germania a dezvoltat o noua 
abordare a diagnosticului pentru a diferentia între dementa cu 
corpi Lewy (DCL), boala Parkinson (PD) si alte neuropatii. Se 
cauta parteneri pentru încheierea de contracte de comerciale si 
licenta din domeniul de diagnosticarii. TODE20160421001 

O companie din Letonia, înfiintata în anul 1991, formata din 
medici specialisti si cercetatorii din domeniul neurostiintelor, 
axati pe cercetarea si diagnosticarea starii psihologice, 
neurologice si fiziologice umane, ofera un nou dispozitiv 
software care analizeaza funcţiile corpului 24/7 precum EEG, 
GSR, ritmul cardiac etc. Se cauta investitori sau parteneri 
pentru cercetare si dezvoltare, cu scopul încheierii de contracte 
de licenta sau de cercetare. TOLV20160304001 

Un IMM din Ungaria a dezvoltat o noua procedura de 
compostare a materiilor solide si lichide din dejectiile de 
animale, ce poate fi utilizat de catre toate tipurile de companii 
zootehnice. Scopul dezvoltarii a fost de a face trecerea de la 



îngrasamintele chimice poluante si costisitoare, la o varianta mai 
prietenoasa faţa de mediu din dejectii ecologice din sol, pentru 
nutritia plantelor în conditii diferite de sol. Se cauta parteneri 
industriali interesati în încheiererea de contracte de licenta sau 
contracte comerciale cu asistenta tehnica. TOHU20160803001 

O universitate din Cehia a dezvoltat un adaptor pentru a fixa 
vehicule cu diverse posibilitati de operare („cross-country”, rutier, 
precum si alte vehicule), avand avantajul unui transfer de forte de 
forfecare prin elemente mecanice, precum si asigurarea unui 
contact constant al unei roti cu rola de la un banc de proba 
dinamometric. Se cauta producatori de vehicule cu un singur 
track pentru a utiliza aparatul în productie proprie, prin încheierea 
de contracte de licenta sau de contracte de productie la 
comanda. TOCZ20160426001 

O firma de inginerie din Spania a dezvoltat o tehnologie care 
îmbunatateste caracteristicile de sunet si redare audio, atingand 
o calitate si inteligibilitate optime, aplicata în sistemele de playere 
muzicale, cinematografe, teatre, studiouri de înregistrare, 
industria audio si medicala. Se cauta parteneri specializati în 
sunet, pentru încheierea de contracte de licenta. 
TOES20160310003 

Un institut de cercetare din Slovenia a dezvoltat o metoda 
eficienta de degradare a proteinelor, a proteinelor  agregate si a 
depozitelor prin utilizarea unei proteine stabile termic din serina. 
Metoda este aplicabila pentru sterilizarea echipamentului medical 
chirurgical în spitale, curatarea textilelor, precum si în 
protocoalele de biologie moleculara si este eficient într-o gama 
larga de temperaturi, valori ale pH-ului, si în prezenta 
detergentilor. Se cauta cercetatori pentru încheierea de contracte 
de licenta sau de cooperare tehnica.  

O companie din Franta a dezvoltat o platforma de cercetare si 
dezvoltare specializata în identificarea  biomarkerilor circulanti si 
de tesut microARN în scopul diagnosticarii si monitorizarii 
bioterapiilor. Biomarkerii microARN sunt promitatori pentru 
predictia rezultatului bolii, pentru un diagnostic precoce, 
segmentarea pacientilor, prognosticul de recidiva si instrumente 
ideale pentru a masura eficacitatea tratamentului. Se cauta 
parteneri farmaceutici specializati în oncologie sau boli 
autoimune pentru încheierea de contracte de cercetare sau de 
cooperare tehnica. 

Un IMM din Marea Britanie a dezvoltat un motor compact, cu 
ardere interna cu o greutate redusa în mod semnificativ în 
comparatie cu motoarele conventionale cu combustie interna. 
Acesta foloseste o modificare patentata a celor doua motoare  si 
ciclul Otto în patru timpi, care permite unui singur cilindru a noului 
motor sa ofere aproape aceeasi putere ca si doi cilindri într-un 
motor conventional Otto. Se cauta producatori de echipamente 
originale pentru încheierea de contracte de licenta sau de 
cooperare tehnica. TOUK20160802001 

Un start-up din Franta proiecteaza un echipament de 
bioconversie. Aceasta este o rafinarie ce transforma deseurile 
biologice în furaje pentru animale cuplate cu un sistem de 
purificare a apei uzate si ar putea fi o solutie economica pentru 
producatorii agricoli din zone în care proteinele animale si 
vegetale sunt importate. IMM-ul sprijina utilizatorii pentru a atinge 
profitabilitatea echipamentului. Se cauta parteneri pentru proiecte
-pilot prin încheierea de contracte financiare, de asociere în 
participatiune sau de cercetare. TOFR20160607001 

Cereri de tehnologii 

O companie producatoare de dulciuri, din Polonia, este 
specializata în productia de acadele cu diferite arome si forme, 
precum bomboane dure si caramele. Compania intentioneaza sa 
înceapa productia de produse noi - bomboane umplute - si este 

în cautarea de masini pentru a umple bomboanele dure cu 
umplutura tare sau lichid. Se cauta  furnizori si ofera cooperare 
prin contracte comerciale cu asistenta tehnica. 
TRPL20160519001 

Un IMM din Lituania produce panouri de perete si tavan placi 
fibrolemnoase cu densitate medie. Se cauta parteneri pentru 
încheierea de contracte de licenta sau comerciale. 
TRLT20160616001 

Un IMM din Coreea, specializat în sisteme de lubrifiere, cauta 
parteneri specializati în pompe de unsoare, pentru a dezvolta 
pompe de grasime cantitativa. Se cauta parteneri pentru 
încheierea de contracte de licenta, comerciale cu asistenta 
tehnica sau de cercetare. TRKR20160802001 

Un start-up din Germania este angajat în dezvoltarea, productia 
si comercializarea de sisteme de conversie a energiei si a 
componentelor acestora. Se cauta parteneri industriali care 
poseda o linie modulara sau continua de productie pentru 
industria textila sau de hartie, pe baza de impregnare cu 
materiale diferite substante chimice, pentru încheierea de 
contracte de productie la comanda. TRDE20160510001 

O companie din Polonia produce ustensile medicale de unica 
folosinta (de exemplu, sticle de urina pentru persoane de sex 
masculin sau boluri pentru spalat pacientii) fabricate din pasta de 
celuloza. Se cauta furnizori de substante care, în amestec cu 
pasta de baza, vor creste rezistenta la detergenti, îmbunatatind 
astfel durabilitatea acestora, pentru încheierea de contracte de 
cooperare comerciala cu asistenta tehnica. TRPL20160810001 

O companie din Nord-Vestul Poloniei este interesata într-o 
tehnologie pentru producerea unui fosfat pur tricalcic de 
ceramica. Se cauta o metoda brevetata de productie si „know-
how” secret, împreuna cu oferirea de consultanta în linia de 
productie, pentru încheierea de contracte comerciale cu asistenta 
tehnica. TRPL20160727001 

Un IMM din Coreea, a carei activitate principala este  dezvoltarea 
sistemului de monitorizare si de echipamente energetice şi 
diagnosticare, cauta companii europene care pot oferi sisteme de 
distributie a energiei de înalta tensiune pentru SSE si sisteme de 
control al puterii, pentru utilizarea eficienta a energiei electrice 
prin intermediul FR ( reglarea frecventei) sau PPC (Power Peak 
Cut). Se cauta parteneri pentru încheierea de contracte de 
cooperare tehnica, de licenta sau alte contracte cu scopul 
introducerii tehnologiei sau a produsului pe piata coreeana. 
TRKR20160614001 

O companie din Italia vrea sa investeasca într-o linie de productie 
automatizata pentru un nou sistem de panouri din lemn si detine 
un brevet al panoului de lemn specific cu avantajul ca nu 
utilizeaza niciun adeziv. Se cauta parteneri cu cunostinte de 
specialitate în solutii de automatizare pentru procese industriale 
de lemn, capabili sa dezvolte si sa produca o masina foarte 
precisa si eficienta. TRIT20160412001 

Un IMM din Singapore, care produce si distribuie produse de 
curatare, cauta parteneri pentru a dezvolta un dispozitiv de 
igenizare portabil folosind tehnologia cu plasma rece. Aparatul 
este targetat pentru a fi folosit în dezinfectarea mobilierului, a 
covoarelor, jucariilor si a altor articole de uz casnic. 
TRSG20160810001 

Un centru tehnologic din Spania a dezvoltat un proces de 
recuperare a vopselelor din apele reziduale din industria textila, 
încapsulandu-le în ciclodextrine. Se cauta parteneri capabili sa 
produca polimeri în ciclodextrine în cantitatea necesara pentru a 
fi folositi ca adsorbant, prin încheierea de contracte de cooperare 
tehnica cu partenerul industrial, urmate de încheierea de 
contracte de productie la comanda cu industrii ale utilizatorilor 
finali.TRES20160419001Acesta caută un partener industrial 



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. 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 


