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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! 

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 

Oferte de afaceri 

Un spin-off al unei companii de sticla din Italia, care produce si comercializeaza 

un nou sistem de balustrada din sticla, cauta noi parteneri comerciali. Se cauta in 

special distribuitori capabili sa ofere servicii de instalare si agenti cu o buna 

cunoastere a sectorului hardware al cladirilor. BOIT20161202002 

O companie de IT din Marea Britanie ofera servicii securizate de e-mail, partajare 

de fisiere si servicii de date pentru diverse industrii, cum ar fi: servicii publice, 

finante, asistenta medicala, cercetare si dezvoltare si firme de avocatura. 

Principalele servicii includ: platforma de partajare in siguranta a fisierelor, email 

securizat, camere de date securizate, prevenirea pierderilor de date, depozite de 

fisiere si integrare si dezvoltare. Se cauta revanzatori fiabili care sa se ocupe de 

solutii de securitate corporativa prin incheierea de contracte de agentie 

comerciala. BOUK20170223001 

O companie din Turcia specializata in fabricarea pieselor de masini, pieselor 

hidraulice si a pieselor de schimb pentru industria auto cauta agentii comerciale in 

Europa.BOTR20161230002 

O companie noua din Polonia este specializata in prelucrarea CNC. Compania 

produce elemente folosind o gamă larga de materiale: otel liber taiat, otel 

structural, otel inoxidabil, otel de scule, metale neferoase, materiale plastice. 

Compania produce carcase, suruburi, capace cu surub, coloane, elemente de 

fixare, inele, elemente de balustrada etc.  Elementele pot fi produse pe baza 

desenelor tehnice sau folosind un model furnizat de client. Compania ofera 

incheierea de contracte de subcontractare, de productie la comanda si de prestari 

servicii. BOPL20161221001 
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Compania din Spania ofera solutii tehnologice personalizate, 

utilizand cele mai recente progrese in realitatea virtuala pentru 

un acord de servicii cu dezvoltatori de jocuri. 

BOES20161209004 

O companie din Lituania, care si-a inceput activitatea in anul 

1971, furnizeaza servicii legate de protectia drepturilor de 

proprietate industriala in Lituania si in alte tari. Compania isi 

ofera serviciile unor parteneri straini prin incheierea de 

contracte de prestari servicii. BOLT20170213001 

Un producator de ferestre din Ungaria cauta parteneri straini, 

cum ar fi distribuitori, dezvoltatori imobiliari si antreprenorii 

generali. Compania este lider pe piata de ferestre din plastic si 

aluminiu, usi si structuri de acoperis din sticla. Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte prestari servicii de 

distributie sau de productie la comanda. BOHU20160809006 

O companie din Franta, specializata in dispozitive medicale de 

crioterapie si stimulare, cauta incheierea de contracte de 

prestari servicii de distributie in intreaga lume. Tehnica folosita 

de companie a fost folosita in numeroase publicatii stiintifice, 

observatii clinice, marturii si disertatii in mai multe domenii: 

medicina sportiva, reumatologie, podiatrie, geriatrie, medicina 

de urgenta si medicina veterinara. BOFR20161026001 

O companie din Germania este specializata in sisteme 

portabile, oferind clinicienilor masuratori rapide ale 

componentelor sanguine. Tehnologiile de varf le permit 

medicilor-fizicieni si medicilor veterinari sa raspunda nevoilor de 

sanatate ale pacientilor, economisind timp si costuri. Pentru 

dispozitivele si sistemele de diagnosticare veterinara, compania 

cauta distribuitori si agenti care vizeaza piata veterinara din 

China, Indonezia, Japonia, Coreea de Sud si Taiwan. 

BODE20151209002 

Cereri de afaceri 

Un magazin online din Marea Britanie, specializat in 

imbracaminte pentru bebelusi si accesorii de calatorie pentru 

copii incearca sa se extinda in domeniul cosmeticii prin creme si 

sampoane. Se cauta producatori europeni de creme pentru 

incheierea de contracte de productie la comanda; trebuie 

prezentate certificari/incercari relevante pentru a se asigura ca 

produsul este sigur pentru copii si pentru vanzarea in Europa. 

BRUK20170303001 

O companie din Israel, cunoscuta pe pietele de furaje si 

produse alimentare israeliene si are conexiuni comerciale 

extinse cu cele mai mari fabrici de furaje israeliene. Compania 

se ocupa in principal de materii prime conventionale si organice 

pe baza de plante si de materii prime pentru furaje. Se cauta 

agenti comerciali pentru a actiona pe piata israeliana. 

BRIR20161116002 

O companie din Finlanda, specializata in ingineria sistemelor 

de productie si a centrelor de supapa pentru uz industrial, caută 

noi furnizori europeni pentru supape cu bila, actuatoare 

pneumatice si limitatoare. Compania este, de asemenea, 

interesata in gasirea unui subcontractant european pentru 

fabricarea filamentelor metalice. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de productie la comanda si de 

subcontractare. BRFI20170223001 

O companie din Italia a dezvoltat o gama inovatoare de 

dispozitive care reduc vibratiile motorului si calibreaza emisiile 

de gaze produse de motoarele cu combustie. Aceste 

caracteristici pot reduce consumul de combustibil al oricarui 

motor si, in consecinta, reduce emisiile nocive. Se cauta un 

partener strain pe termen lung pentru activitati de productie si 

pentru imbunatatirea si industrializarea dispozitivelor. 

BRIT20170317001 

O societate comerciala din Slovenia, distribuitor a unor diverse 

marci din industria alimentara si a bauturilor, a dezvoltat o noua 

serie de gustari, cum ar fi amestecurile de nuci, fructe uscate si 

chipsuri. Compania caută IMM-uri sau companii mai mari, 

furnizori de servicii de ambalare pentru a-si impacheta 

produsele in pungi de plastic sigilate, care sunt proiectate sa 

stea in pozitie verticala cu fermoar. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de prestari servicii. BRSI20170116001 

Principala activitate a unei companii din Franta este 

reprezentarea comerciala si vanzarea de produse straine in 

cadrul unui parteneriat comercial. Compania este specializata in 

produse alimentare destinate consumatorilor, cu accent pe 

vanzarea in masa a comertului cu amanuntul.  Se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de agentie comerciala. 

BRFR20170301001 

O companie din Polonia din regiunea Silezia Inferioara, 

specializata in vanzarea produselor alimentare   ecologice de 

inalta calitate, este interesata sa-si extinda portofoliul de 

produse cu doua gustari ecologice vegane: batonul de muesli si 

batonul de ciocolată de nuca de cocos. Se cauta furnizori 

pentru incheierea de contracte de productie la comanda. 

BRPL20170215001 

Un IMM din Franta, specializat in dezvoltarea de solutii de 

sisteme mecatronice si integrate pentru industria de sanatate si 

piata instrumentelor stiintifice, cauta noi produse tehnice 

(sisteme mecatronice, senzori si sisteme incorporate). 

Compania isi extinde activitatile in 2017 in tarile europene si 

ofera acces pe piata franceza noilor parteneri industriali 

europeni prin incheierea de contracte de prestari servicii de 

distributie. BRFR20170126001 

O companie din Danemarca, specializata in sectorul jucariilor 

pentru copii, cauta un partener pentru a produce unele din 

jucariile sale din lemn si textile in afara Danemarcei, prin 

incheierea de contracte de productie la comanda. Producatorul 

ideal va avea sediul in Europa de Est sau Centrala, dar daca 

raportul pret/calitate este corect, vor fi luate in considerare si 

alte tari. BRDK20170307001 

Oferte de tehnologii 

Un producator din Slovenia a dezvoltat elemente modulare 

flexibile inovative din aluminiu, combinate cu alte materiale. 

Elementul de imbinare inovatoare permite dezasamblarea si 

reconfigurarea constructiei existente si reutilizarea elementelor. 

Produsele sunt inovatoare prin design si constructie, impreuna 

cu implementarea solutiilor ce tin de Internetul Tuturor 

Lucrurilor. Se cauta parteneri pentru transferul de tehnologie, 

prin incheierea de contracte de agentie comericiala cu asistenta 

tehnica sau de licenta. TOSI20170307001 

Un IMM din Franta a dezvoltat peleti termoplastici organici pe 

baza de proteine din lapte, cu o mare varietate de proprietati, 

cum ar fi solubilitatea in apa, comestibilitatea si 

biodegradabilitatea. Tehnologia are diverse aplicatii industriale 

(detergenti, produse agrochimice, produse alimentare, produse 

cosmetice, medicale etc.). Prin urmare, se cauta parteneri din 



aceste sectoare industriale care doresc sa implementeze 

tehnologia in procesele lor industriale prin incheierea de 

contracte de cooperare tehnica sau de cercetare. 

TOFR20161223001 

O echipa de cercetatori din Grecia dezvolta un proiect pionier 

pilot de e-guvernare care implica achizitii publice la nivel de 

autoritate locala. Rezultatele vizeaza facilitarea dezvoltarii unei 

platforme centralizate pentru furnizarea de servicii de guvernare 

electronica de inalta calitate, cetatenilor si intreprinderilor locale. 

Se cauta factori de decizie politica si/sau academicieni interesati 

sa dezvolte platforma ca parte a strategiei de e-guvernare, prin 

incheierea de contracte de cooperare in domeniul cercetarii. 

TOGR20170124003 

O echipa de cercetare din Grecia specializata in schele artificiale 

pentru tesutul osos dezvolta trei noi materiale cu compozitii 

chimice diferite, cu performante mecanice si biologice 

imbunatatite, pentru a fi utilizate ca schele 3D artificiale in 

regenerarea tesutului osos. Se cauta parteneri industriali 

interesati de implementarea metodei prin incheierea de contracte 

de licenta, de acord comercial cu asistenta tehnica, de cercetare 

sau cooperare tehnica pentru a dezvolta in continuare tehnologia. 

TOGR20170124002 

O universitate din Marea Britanie a inventat un nou sistem de 

matrice polimerica, care cuprinde materiale biocompatibile sau 

biodegradabile recunoscute prin proceduri stiintifice ca fiind 

sigure (GRAS), care pot fi utilizate pentru a prepara sisteme de 

administrare a medicamentelor utilizand tehnici de extrudare cu 

scalabilitate rapida sau microformare. Se cauta parteneri 

industriali pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica, 

acorduri comerciale cu asistenta tehnica si/sau de licenta. 

TOUK20170302001 

Cercetatorii de la o universitate tehnica din Spania au dezvoltat 

un instrument de calcul pentru proiectarea si analiza unitatilor de 

transmisie. Acesta este construit in jurul unui generator de viteze 

virtual si include instrumente computationale pentru proiectarea, 

analiza si optimizarea uneltelor. Se cauta companii sau institutii 

specializate in proiectarea si fabricarea uneltelor pentru a 

colabora la dezvoltarea unor unelte de transmisie imbunatatite, 

prin incheierea de contracte de licenta si de cooperare in 

domeniul cercetarii. TOES20170228002 

O companie din Franta dezvolta o solutie inovatoare din extract 

de plante controlabile ecologic. Acest produs ar trebui sa bio-

stimuleze cresterea plantelor, sa protejeze impotriva daunatorilor 

de insecte in conformitate cu agricultura durabila. Se cauta 

laboratoare specializate in entomologie, pesticide ecologice si 

protectia si fertilizarea culturilor, pentru incheierea de contracte 

de cercetare si companii specializate in ingrasaminte si  pesticide 

ecologice si culturi pentru incheierea de contracte de cooperare 

tehnica.  TOFR20170228001 

Un grup de cercetători din Spania din domeniul ingineriei si 

medicinii a brevetat un dispozitiv de auto-extindere pentru 

plasarea si extragerea unei pungi in interiorul corpului, care 

colecteaza deseurile unui pacient care a suferit o interventie sub 

formă de colostomie sau ileostomie. Dispozitivul poate fi operat 

cu usurinta de catre pacientul insusi si ofera o imbunatatire a 

calitatii vietii si a respectului de sine. Se cauta companii din 

domeniul medical sau veterinar pentru a dezvolta aplicatiile 

tehnologiei descrise prin incheierea de contracte de licenta. 

TOES20170207002 

Cereri de tehnologii 

O companie din Moldova, specializata in cultivarea cerealelor 

este interesata de identificarea partenerilor pentru implementarea 

unei serii de tehnologii moderne pentru dezvoltarea componentei 

de agricultura ecologica. Se cauta parteneri in tarile Uniunii 

Europene, prin incheierea de contracte comerciale cu asistenta 

tehnica. TRMD20170313001 

Un IMM din Grecia este specializat in sisteme geoinformatice, 

folosind echipamente si abordari de inalta tehnologie. Se cauta 

parteneri tehnologici (companii, experti in GIS si teledetectie) 

potriviti pentru a co-dezvolta si co-exploata un sistem de suport 

decizional (DSS) in scopuri ecologice, prin incheierea de 

contracte de cooperare tehnica. De asemenea, se anunta si un 

potential proiect de cercetare, pentru care se cauta cercetatori 

experti in domeniile mentionate si in DSS. TRGR20170214001 

Un designer din Letonia, specializat in producerea de diverse 

accesorii (pungi, palarii, manusi, haine etc.), cauta o noua 

tehnologie pentru a oferi luminozitate produselor negre (cerneala 

neagra reflectorizanta) din motive de siguranta in intuneric, prin 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 

TRLV20170209001 

O companie din Lombardia, Italia, se afla intr-un stadiu avansat 

de dezvoltare a unui sistem de propulsie cu combustie interna, 

alcătuit din 2 motoare independente integrate intr-o singura baza, 

destinate a fi instalate pe un elicopter usor (0,6-1 tone). Se cauta 

parteneri in cercetare pentru finalizarea analizei preliminare, 

proiectarea detaliilor si construirea unui elicopter usor, prin 

incheierea de contracte de cercetare sau de cooperare tehnica. 

TRIT20170208001 

O companie din estul Angliei a dezvoltat un instrument pentru a 

prezice situsurile capabile de ligand pe obiectivele de proteine cu 

inalta precizie si incredere. Se cauta parteneri industriali sau din 

mediul academic specializati in terapie, pentru incheierea de 

contracte de cercetare sau de cooperare tehnica.   

TRUK20170323001 

Un IMM din nordul Suediei proiecteaza un concept de vehicul 

electric cu o solutie de afaceri pentru a depasi problema ultimei 

calatorii in tarile in curs de dezvoltare. Se cauta parteneri 

potentiali: companii, centre de testare, universitati sau persoane 

fizice, cu experienta in dezvoltarea si testarea tehnologiei auto 

pentru a dezvolta un prototip al unui concept de vehicul electric 

care urmează sa fie comercializat in 2018. Se doreste incheierea 

de contracte de cercetare si de cooperare tehnica. 

TRSE20170320001 

Un IMM din Italia cauta noi solutii de rodenticide in alternativa 

tehnologiei anticoagulantelor utilizate in prezent. Mai precis, IMM-

ul este interesat de identificarea de substante noi pentru a ucide 

rozatoarele. Se cauta solutii deja identificate sau in curs de 

dezvoltare, pentru incheierea de contracte de licenta sau 

comerciale cu asistenta tehnica, precum si pentru parteneri/

colaboratori pentru a dezvolta noi solutii de rodenticide bazate pe 

tehnologii alternative. TRIT20161227001 

O companie din Franta a dezvoltat impreuna cu partenerii sai un 

prototip de instalatie fotovoltaica, situata pe un canal de transport 

pe apa. Se cauta parteneri capabili sa propuna o solutie tehnica 

pentru a sprijini panourile solare, prin incheierea de contracte de 

cooperare tehnica. TRFR20170308001 



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 


