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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 Polonia, specializata in marketing, ofera o gama larga de servicii 
de publicitate: design grafic, productie video, grafice 3D, fotografie, imprimare. 
Compania are propriile facilitati de imprimare, astfel incat serviciile sunt efectuate 
fara intarziere si la preturi competitive. De asemenea, compania poate raspunde 
rapid la solicitari, cu o abordare personalizata pe client. Se solicita cooperarea 
bazata pe una dintre urmatoarele contracte: de productie la comanda, cu acord 
reciproc de productie sau de prestari servicii. BOPL20161107001 

O companie din Italia, specializata in productia de mobilier, cauta noi parteneri 
straini - comercianti cu amanuntul, agenti, studio-uri de arhitectura si design - 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie, contracte de 
agentie comerciala si contracte de prestari servicii. BOIT20161013002 

Un companie cu o crestere rapida, din regiunea Ulyanovsk a Rusiei, este 
specializat in dispozitive de urmarire GLONASS si GPS pentru monitorizarea 
obiectelor imobile si mobile. Compania ofera: dispozitive personale; dispozitive de 
urmarire cu antene interne; dispozitive de urmarire capabile sa citeasca date din 
autobuz de tip „controller area network” (CAN), care pot fi utilizate pentru 
monitorizarea stilului de conducere; semnalizatoare compacte cu o baterie interna 
puternica. Se solicita parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 
de distributie. BORU20160824001 

Un producator-leader de paste din Polonia isi ofera produsele unor distribuitori 
care lucreaza pentru comercianti cu amanuntul sau unor parteneri ce cauta 
producatori de paste care urmeaza sa fie vandute sub brandurile lor. Se solicita 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie sau cu acord reciproc de 
producție. Procesul de productie este in conformitate cu cerintele ISO 9001:2008 
si HACCP (analiza riscurilor si a punctelor critice de control). BOPL20161130001 
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O companie din Polonia, cu o experienta de peste 20 de ani pe 

piata medicala, ofera produse medicale, cum ar fi saltele 

antiescare, perne de asezat, perne de dormit, tampoane de pat 

cu prevenire a presiunii și echipamente de reabilitare, ce 

folosesc cele mai noi tehnologii disponibile. Se cauta 

distribuitori straini sau agenti de vanzari cu experienta in 

distribuirea de produse similare. BOPL20161208007 

O companie din Turcia este specializata in fabricarea de scule 

si preparate injectabile din plastic pentru industria auto, cum ar 

fi ornamente exterioare si interioare, componente de incalzire, 

de ventilatie, de aer conditionat sau componente pentru sub-

capota motorului si pentru motor. Se cauta agentii comerciale 

care sunt deja furnizoare pentru industria auto. 

BOTR20161107002 

Un producator si distribuitor din Franta doreste sa isi extinda 

activitatile in strainatate pentru produsele sale respiratorii. 

Diviziunea respiratorie este compusa din produse calitative de 

ultima generatie pentru terapia cu oxigen (concentratoare O2, 

sisteme de monitorizare, pulsoximetre) si pentru gimnastica 

respiratorie (dispozitive inovatoare pentru restabilirea functiilor 

pulmonare si a antrenamentului pulmonar). Se cauta 

distribuitori. BOFR20170105001 

O companie din Slovenia a dezvoltat un software inovator si 

eficient, cu senzori pentru gestionarea viei si este in cautare de 

distribuitori sau agenti comerciali. BOSI20161125001 

Un important producator de fructe și legume organice din 

Polonia cauta noi canale de distributie. Produsele sale sunt 

certificate ecologic in conformitate cu UE, NOP (Programul 

National Organic - standarde de certificare ecologica in Statele 

Unite ale Americii), Bio-Suisse (standard elvetian pentru 

productia, prelucrarea si comercializarea agriculturii ecologice), 

KRAV (principala organizatie de certificare a productiei 

ecologice din Suedia) si standardele Kosher. 

BOPL20161124004 

O companie din sud-vestul Poloniei, care produce batoane 

100% pe baza de plante, cu valori nutritive ridicate, potrivite 

pentru persoanele vegane si dietelor fara gluten, cauta 

distribuitori pentru a-si comercializa produsele pe piete noi. 

BOPL20161128005 

Cereri de afaceri 

O companie din Rusia, specializata in fabricarea si distributia 

produselor din metal, cauta producatori si furnizori straini de 

instrumente de taiere si echipamente de prelucrare a metalelor, 

pentru cooperare prin contracte de prestari servicii de 

distributie. BRRU20161114001 

O companie nou infiintata din Marea Britanie, specializata in 

produse pentru animale de companie, a dezvoltat o cutie 

universala 2-in-1 de calatorie, cu buzunare, care se transforma 

rapid intr-un pat confortabil pentru catei. Se cauta producatori 

europeni cu experienta pentru incheierea de contracte de 

productie pe termen lung.  BRUK20161222001 

O companie, infiintata in Franta in anul 2003, specializata in 

haine pentru femei si accesorii, este in cautarea unui furnizor 

capabil sa produca sosete organice in serii mici si dresuri lycra. 

Se cauta incheierea de contracte de productie cu furnizori din 

Bulgaria, Romania sau Polonia. BRFR20160414001 

Un producator din Franta, specializat in produse profesionale 

de tratare (tratament de lemn, agenti fungici, acoperisuri, 

decapanti de podea si de perete, produse de curatare), este in 

cautarea unor producatori de tencuieli, vopseluri, amestecuri de 

beton, tratamentul lemnului sau orice alta arie a produselor 

chimice pentru constructii, pentru incheierea de contracte de 

achizitie. BRFR20170123001 

Un producator de vopsele pentru suprafete metalice din Rusia 

cauta furnizori de materii prime din tarile UE si EEN, pentru 

incheierea de contracte de productie la comanda. 

BRTR20161216001 

O companie privata din Polonia cauta furnizori de nuci si fructe 

uscate. Se cauta producatori europeni directi, care ar dori sa 

inceapa parteneriate pe termen lung, prin incheierea de 

contracte de prestari servicii de distributie. BRPL20170110001 

O societate cooperativa din Grecia, specializata in producerea 

si procesarea produselor alimentare si a fructelor (sparanghel, 

kiwi, ulei de masline, masline precum si legume 

mediteraneene), este in cautarea unor companii producatoare 

de ingrasaminte, in vederea furnizarii acestora in cadrul unui 

acord de subcontractare pe termen lung. Se cauta companii din 

industria de ingrasaminte sau companii specializate in kiwi, 

sparanghel si masline. BRGR20161114002 

Un antreprenor din Danemarca, care a proiectat o colectie 

functionala de mobilier nordic si elemente de design interior, 

este in cautarea unor producatori pentru construirea unei lampi 

de mesteacan furniruit cu panouri laterale inlocuibile, realizate 

din acrilic. BRDK20170109001 

O companie din Austria, specializata in instalatii de biogaz, 

este in cautare de parteneri locali de incredere in sectorul 

constructiilor, pentru a sprijini infiintarea instalatiilor in propriile 

tari, prin incheierea de contracte de prestari servicii.  

BRAT20161206001 

Oferte de tehnologii 

Un IMM din Letonia ofera o tehnologie pentru producerea de 

chipsuri de mere (felii de mere uscate), avand 8 gusturi diferite. 

Se cauta parteneri sub forma producatorilor de alimente mici 

sau mijlocii care doresc sa-si extinda gama de produse, prin 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 

TOLV20170120001 

Un IMM din Bulgaria a dezvoltat un dispozitiv foarte eficient 

pentru imbunatatirea calitatii si exploatarea proprietatilor 

combustibililor lichizi, cum ar fi motorina, benzina, combustibil 

de aviatie etc. TOBG20161218003 

O compania de marime mica din Cehia a inventat un circuit de 

incalzire inductiva - un dispozitiv inovator simplu destinat sa 

asigure o incalzire inductiva mare si eficienta a cazanelor de 

pana la 1000 ° C, prin utilizarea energiei electrice a panourilor 

fotovoltaice, baterii sau centrale electrice eoliene. Sistemul 

rezolva gestionarea apei calde si stocarea energiei. Se cauta 

parteneri specializati in instalatii fotovoltaice prin incheierea de 

contracte comerciale cu asistenta tehnica. TOCZ20170106001 

Un IMM din Bulgaria a dezvoltat macinatoare inovatoare 

aplicabile pentru materii prime si deseuri (inclusiv minereu, 

carbune si clincher). Se cauta universitati si institutii de 

cercetare si dezvoltare sau  companii specializate in industria 



extractiva si de ciment pentru incheierea de acorduri de 

cooperare tehnica. TOBG20161219002 

Un institut de cercetare din Italia a dezvoltat un nou sistem care 

permite apeluri gratuite si/sau mesaje text spre orice dispozitiv, 

gestionand mesajele si minutele trimise de alti utilizatori 

(dispozitive de tip  pod) printr-un canal de internet. Tehnologia 

este potrivita pentru smartphone-uri si tablete. Se cauta 

incheiererea de contracte de licenta. TOIT20161222002 

Un consortiu din Olanda/ Flandra, activ in sectorul bioeconomiei, 

ofera o noua tehnologie pentru sinteza compusilor bioaromatici, 

pe baza de lignina, zaharuri sau deseuri municipale solide. 

Aceste noi abordari si tehnologii au beneficii semnificative asupra 

mediului global si durabil. Se cauta incheierea de contracte de 

cercetare, de licenta si de productie la comanda. 

TONL20161129001 

O echipa de cercetare din Italia, cu experienta in domeniul 

nanostiintelor, biomedicinei si  nanotehnologiilor,  ofera un nou 

instrument de nano-spectroscopie in infrarosu, capabil sa 

identifice compozitia amestecurilor de polimeri, co-polimeri si 

compozite cu o dimensiune caracteristica de pana la 50 de 

nanometri. Se cauta IMM-uri, institute de cercetare-dezvoltare si 

universitati pentru incheierea de contracte de prestari servicii.  

TOIT20161221002 

O universitate din Marea Britanie a dezvoltat un mod nou de a 

controla imagini virtuale 3D prin gesturi naturale, care permite un 

mod cu totul nou de a interactiona cu dispozitive digitale. 

Tehnologia poate fi aplicata la televizoare 3D, console de jocuri, 

telefoane mobile, display-uri de bord etc si ofera o experienta mai 

intuitiva, captivanta si stimulanta. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de licenta sau de cooperare tehnica. 

TOUK20170103002 

O companie din Ucraina a propus o tehnologie de ultima 

generatie la un cost redus - un brat protetic - care combina 

posibilitatile tehnologiei de imprimare 3D, sistemul de control 

bazat pe electromiografie, designul mecanic unic si algoritmul 

unic intelectual si ajuta persoanele cu amputatii. Se cauta 

cercetatori si companii partenere specializate in ortopedie pentru 

incheierea de contracte de cercetare. TOUA20161215001 

O universitate din orasul Dnepr al Ucrainiei ofera un design 

actualizat al instalatiilor de ridicare cu corzi de cauciuc si un troliu 

cu dimensiuni mici. Avantajul – cresterea duratei de viata a 

corpului datorita noului model al troliului, costuri de reparatie 

reduse, consum redus de energie si functionarea in siguranta a 

instalatiei datorita introducerii sistemelor de control automatizate. 

Se cauta companii industriale si intreprinderi din sectorul 

locuintelor pentru incheierea de contracte de licenta si joint 

venture. TOUA20170119001 

Cereri de tehnologii 

Un grup din Spania, specializat in carton ondulat dedicat 

ambalajelor, cauta tehnologii inovatoare din carton ondulat, 

ambalaje din carton sau hartie, folosind procesul de 

manufacturare, pentru incheierea de contracte de licenta, 

contracte comerciale cu asistenta tehnica sau contracte de 

cooperare tehnica. TRES20170109001 

Un IMM din Scotia, specializat in sectorul deseurilor, cauta 

parteneri de tehnologie pentru a sprijini dezvoltarea unei 

tehnologii de digestie anaeroba la scala mica ultra pentru tratarea 

deseurilor de alimente la fata locului. Se cauta organizatii 

industriale, academice sau de cercetare specializate in senzori ce 

pot fi utilizati in procesul de digestie anaeroba, pentru incheierea 

de contracte comerciale, de cercetare si tehnice. 

TRUK20170126001 

O companie cu sediul in sudul Italiei, specializata in productia si 

distributia de echipamente medicale, cauta un dispozitiv mic, 

capabil de a face miscari de rotație si miscari de sus in jos. 

Aceasta tehnologie va fi integrata intr-un monitor cu ecran tactil al 

unui utilaj pentru curatarea echipamentelor medicale (ex. catetere 

mici). Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

productie la comanda. TRIT20170120002 

Un IMM din Italia produce motoare Stirling inovatoare, care 

recupereaza caldura in sisteme de cogenerare. Se cauta 

producatori de motoare biogaz cu o flacara orizontala pentru a 

integra acest motor in sistemele lor, prin incheierea de contracte 

comericale cu asistenta tehnica.  TRIT20170120001 

O companie de prelucrare a laptelui din Lituania cauta parteneri 

specializati in domeniul biotehnologiei de prelucrare a 

alimentelor, care au sau ar putea dezvolta o tehnologie pentru 

indulcirea extractului natural de tagatoza din zer de acid. Se 

cauta parteneri individuali pentru studiul de fezabilitate/prototip de 

dezvoltare si pentru modelul de dezvoltare pe scala larga/

implementare in cadrul lantului valoric, prin incheierea de 

contracte de cooperare tehnica. TRLT20161202001 

O companie din Italia este interesata in gasirea unei noi 

tehnologii: un nou material biodegradabil, care ar putea fi utilizat 

pentru produsele low-cost de pe pietele in care produsele 

biodegradabile sunt o necesitate (sectorul agricol). Se cauta 

companii sau centre de cercetare specializate in lucrul cu 

biopolimeri, care ofera tehnologia spre achizitie si sprijina 

transferul de tehnologie, pentru incheierea de contracte de 

cooperare tehnica. TRIT20150316001 

Un IMM din Franta, situat in Corsica, cauta producatori de capete 

modulare de fabricat gheata pentru noua sa masina de cuburi de 

gheata. Se estimeaza o cantitate de 80 module pentru a fi 

achizitionate in primul an. Se cauta producatori industriali pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica sau de 

cooperare tehnica. TRFR20150518001 

Un IMM din Coreea cauta parteneri cu experienta in dispozitive 

de injectare a apei de ploaie. Activitatea de baza a companiei o 

constituie combustibilii (biodiesel), dar aceasta doreste sa intre si 

pe segmentul de prevenire a infundarii canalului de scurgere. Se 

cauta parteneri academici sau industriali pentru incheierea de 

contracte de cooperare tehnica si de cercetare. 

TRKR20161129010 

O companie tehnologica din Turcia, activa in domeniul securitatii 

inteligente si de supraveghere, cauta o solutie specializata pentru 

managementul depozitului. Tehnologia solicitata trebuie sa fie 

rentabila si  integrata in platforma de supraveghere furnizata de 

compania turca. Obiectele vor fi urmarite de la sfarsitul procesului 

de productie, la depozitare si pana la incarcarea in camioane. Se 

cauta incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 

TRTR20170103001 

O companie din regiunea Lipertsk a Rusiei, specializata in 

fabricarea de material autoadeziv, cauta parteneri care ofera 

materiale autoadezive, pentru incheierea de contracte de licenta. 

TRRU20161116001 



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 


