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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 

O companie de IT din Bulgaria este specializata in software web sub forma unei 

combinatii de sisteme si procese care conecteaza resursele umane si tehnologia 

informatiei prin intermediul software-ului de management al resurselor umane. Se 

cauta parteneri UE pentru incheierea de contracte de prestari servicii.  

BOBG20170608002 

O companie din Italia, specializata in productia de alimente tipice italiene, cum ar fi 

jeleul de vin, sarea aromata, uleiul extra-virgin si sucurile de fructe, cauta agenti si 

distribuitori. Produsele sunt fabricate din ingrediente organice si vegetale selectate si 

sunt orientate spre nevoile consumatorilor de produse naturale si sanatoase. 

BOIT20170428003 

O companie din Polonia, cu o experienta de peste zece ani in domeniul tiparirii, 

materialelor POS, materialelor promotionale, materialelor de decorare si altele, este 

interesata in colaborarea cu agentii de publicitate straine si cu case media prin 

inchierea de contracte de subcontractare, de productie la comanda sau de prestari 

servicii de distributie. BOPL20170504003 

O companie din Germania este specializata in produse de rezonanta magnetica 

nucleara, precum si produse de tomografie, software si sisteme de operare asociate. 

Echipamentul special, utilizat pentru analiza chimica, este mic, usor si la indemana si 

poate fi utilizat cu usurinta de catre studenti in lipsa personalui tehnic instruit. Se cauta 

distribuitori profesionisti cu experienta in industria farmaceutica si industria chimica. 

BODE20170510001 

O companie din Spania este lider mondial in domeniul solutiilor de gestionare a 

materialelor media (MAM), pe care le-a oferit cu succes unei diversitati de companii de 

difuzare si media din intreaga lume. Se cauta integratori de sistem capabili sa ofere 
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aceste solutii clientilor lor din alte industrii, prin incheierea de 

contracte de agentie comericala. BOES20170530001 

Un IMM din Coreea este specializat in saltele si lenjerie de pat. 

Acesta a dezvoltat un cadru de pat benefic pentru somn. Se 

cauta parteneri pentru a gasi o piata comuna prin incheierea de 

contracte de prestari servicii comerciale si de distributie. 

BOKR20170418001 

O companie din Cehia, specializata in marcarea industriala 

mecanica personalizata cauta parteneri in domeniul tehnologiei 

de marcare pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie, outsourcing sau productie reciproca. Activitatea 

companiei cuprinde servicii de productie de stampile de 

precizie, stampile de mana nestandardizate, stampile specifice 

de proiectare, matrite si alte instrumente de marcare. 

BOCZ20170509001 

O companie din Italia este compusa din 3 geologi specializati in 

geologie de mediu, geologie inginerie, geofizica, geomatica, 

topografie si mecanica cauta parteneri straini.  Activitatea  

principala a companiei este axata pe cartografierea, 

monitorizarea si modelarea proceselor naturale care devin 

pericole naturale atunci cand implica infrastructura, folosind 

APR (Aircraft Piloted Remotely). BOIT20170427001 

O companie din Spania ofera servicii de tiparire digitala pe 

diverse suprafete: placi ceramice, placi din portelan, mozaic, 

lemn, metacrilat, sticla, aluminiu etc. Se cauta clienti 

profesionisti (designeri de interior, arhitecti etc.) pentru 

distributia acestor produse. BOES20170517001 

Un producator din Lituania, specializat in ingrasaminte 

organice si organo-minerale potrivite pentru agricultura 

ecologica si agricultura conventionala, cauta intermediari 

(agenti si distribuitori). Produsele companiei sunt bogate in 

humic, fulvic si aminoacizi, vitamine si minerale, elemente micro 

și macro, carbon organic si altele. Produsele si ambalajul pot fi 

adaptate nevoilor clientului. BOLT20170609003 

Cereri de afaceri 

Un designer din Finlanda, specializat in designul de bijuterii, 

cauta producatori europeni de bijuterii din otel inoxidabil 

personalizat, care sa produca cercei, bratari si coliere in 

conformitate cu designul furnizat, prin incheierea de contracte 

de productie la comanda.  BRFI20170526001 

O companie din Portugalia, specializata in industria de servicii 

de constructii si de reabilitare, cauta noi furnizori de materiale si 

echipamente durabile pentru constructii (case din lemn, energii 

regenerabile, materiale de constructie ecologice) cu scopul de a 

dezvolta un nou proiect de constructie durabila prin incheierea 

de contracte comerciale, de presetari servicii sau de 

subcontractare.  Compania cauta, de asemenea, servicii 

specializate de arhitectură NZEB (aproape de cladirile cu 

eficienta zero) sau standardul Passive House.  

BRPT20170529001 

O companie din Suedia cauta un producator originar din 

Europa Centrala si de Est, pentru a produce o crema de 

protectie solara, naturala, bazată pe trei ingrediente (ceară de 

albine, ulei de nucă de cocos si oxid de zinc). Volumul 

productiei pentru prima comanda va fi de 5-10.000 de unitati, 

echivalentul a 150-300 de litri de crema de protectie solara 

lichida, inserata in recipiente de 30 ml sub eticheta suedeza. 

BRSE20170620001 

O companie tanara de design din Copenhaga, Danemarca, 

specializata in prototipuri de acoperire pentru carucioare,  cauta 

furnizori europeni de bumbac organic imprimat Cut / Make / 

Trim (CMT) prin inchiereea de contracte de productie la 

comanda. BRDK20170616001 

Un IMM din Ungaria, specializat in distributia produselor de 

sanatate (dispozitive medicale, suplimente alimentare), cauta 

parteneri din Uniunea Europeana pentru a-si largi gama de 

produse, in special nutraceutice si dispozitive medicale. 

BRHU20170530001 

O companie cu sediul in nord-estul Angliei, specializata atat in 

tratarea apei cat si a apei reziduale, cauta un producator de 

produse chimice pentru a furniza comprimate de dezinfectare 

Bromine utilizate in produsele pentru spa si apa calda, prin 

incheierea de contracte de productie la comanda. 

BRUK20170317001 

Un mic start-up din Copenhaga, Danemarca, specializat in 

designul de textile, cauta producatori de lenjerie de pat, folosind 

imprimarea digitala pe bumbac pentru incheierea de contracte 

de productie la comanda. BRDK20170607001 

Un IMM din Polonia, care actionează pe piata produselor 

alimentare pentru animale, cauta producatori de componente 

pentru furaje pentru incheierea de contracte de prestari servicii 

de distributie. Componentele pentru furaje vor fi folosite pentru 

productia de furaje pentru pesti, pasari, blanuri si animale de 

ferma. BRPL20170518001 

Un distribuitor din Polonia cauta producatori de peleti din lemn 

din UE si Belarus care doresc sa-si vanda produsele in Polonia 

prin incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 

BRPL20170529001  

Oferte de tehnologii 

O companie din Elvetia, specializata in biotehnologie, a 

dezvoltat inhibitori ai moleculelor mici de proteine Bromodomain 

si extra-terminale (BET), cu potential pentru tratamentul 

cancerului, bolilor inflamatorii si fibrotice. Acesti inhibatori sunt 

relativ netoxici si bine tolerati de mai multe specii de animale si 

pot fi utilizati in combinatie sau chiar ca inloitori ai tratamentului 

curent cu biologici si au avantajul unor costuri de productie mult 

mai mici. Se cauta colaboratori pentru dezvoltarea moleculelor 

prin incheierea de contracte de licenta sau de cercetare. 

TOCH20170531001 

Un Institut de cercetare din Franta, renumit in domeniul 

robotizarii, a implementat o statie pentru a produce o generatie 

viitoare de senzori sau instrumente prin functionalizarea, 

modelarea, asamblarea materialelor cu o foarte mare precizie. 

Se cauta parteneri din industrie sau academici pentru 

incheierea de contracte de cercetare sau de cooperare tehnica. 

TOFR20170405001 

O companie de marime mica din Polonia, specializata in 

inginerie, cercetare si dezvoltare, ofera servicii pentru 

echipamente de masurare, sisteme optice si viziune, sisteme de 

control, monitorizare, simulari si optimizare, programare, 

proiectare mecanica si electronica. Compania ofera servicii 

pentru industrie, institutii de cercetare și dezvoltare si 

universitati, prin incheierea de contracte de cercetare, de 

prestari servicii sau de cooperare tehnica. TOPL20170526001 



O companie din Italia, care lucreaza in domeniul ingineriei 

proceselor, a dezvoltat un sistem de monitorizare axat pe 

monitorizarea si evaluarea continua a performantelor masinilor. 

Aceasta abordare permite implementarea strategiilor de 

intretinere predictiva, optimizand orarele interventiilor pentru o 

productie maxima si costuri minime. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de comerciale cu asistenta tehnica.  

TOIT20170522001 

O echipa de cercetatori din Spania a dezvoltat un ulei gelatat 

care poate fi utilizat ca inlocuitor de grasimi pentru preparate din 

carne si derivate. Această noua emulsie este capabila sa 

modifice profilul lipidic al produselor din carne prin incorporarea 

uleiurilor imbogatite cu acizi grasi nesaturati si a extractelor 

bogate in antioxidanti naturali. In acest mod ingredientele 

alimentare vor fi mai sanatoase. Se cauta parteneri interesati de 

aceasta cercetare pentru  incheierea de contracte de cercetare. 

TOES20161219001 

Un institut de cercetare si dezvoltare din Coreea, specializat in 

sisteme inteligente de energie si tehnologie optima de proiectare, 

a dezvoltat un sistem de management al energiei, orientat catre 

consumatori (EMS). Este o solutie inovatoare pentru reducerea 

inconvenientei si cresterea eficientei sistemului de stocare a 

energiei (ESS). Se cauta companii interesate de sistem, pentru 

incheierea de contracte de licenta. TOKR20170228003 

Un grup de cercetatori din Elvetia ofera o banca de probe de 

sange colectate prin intermediul proiectelor multicentrice de la 

pacienti supusi evaluarii pentru infarct miocardic, insuficienta 

cardiaca, sincopa si boala coronariana. Se cauta parteneri de 

cercetare interesati de testarea biomarkerilor noi de diagnostic 

sau de prognostic la pacienti, dupa confirmarea pe modele 

animale. Scopul este de a dezvolta cai de diagnosticare mai 

rapide in cardiologia clinica si medicina de urgenta. 

TOCH20170619001 

Un institut de Cercetare din Coreea este specializat in locuinte 

inteligente si cladiri/birouri bazate pe un senzor cu raze infrarosii 

(IR). Institutul se concentreaza pe dezvoltarea si raspandirea 

tehnologiilor nano. Se cauta parteneri pentru incheierea de 

contracte comerciale, de licenta, joint venture, de productie la 

comanda, de cercetare sau de cooperare tehnica. 

TOKR20170303001 

Un institut de cercetare din Slovenia ofera tehnologie pentru 

tratamentul de suprafata a stenturilor vasculare din titan si a altor 

dispozitive medicale. Metoda dezvoltata reduce aderenta si 

activarea trombocitelor pe dispozitivele medicale. Suprafetele 

produse pot fi folosite pentru stenturi si supape artificiale pentru a 

reduce reactiile de trombus pe suprafata materialului implantului. 

Se cauta producatori de stenturi vasculare si alte dispozitive 

medicale pentru incheierea de contracte de licenta sau de 

cooperare tehnica. TOSI20170613001 

O organizatie inovativa in cercetarea contractului GLP din Italia, 

specializata in descoperirea, dezvoltarea preclinica si clinica a 

medicamentelor, ofera un mediu de cercetare de ultima ora 

pentru testarea si evaluarea unor noi abordari potentiale de 

tratament, alaturi de servicii de calitate pentru clienti farmaceutici, 

biotehnologi si universitari din Italia si din strainatate. Se cauta 

parteneri pentru dezvoltarea unor proiecte prin incheierea de 

contracte de cercetare sau cooperare tehnica.  

TOIT20170105001  

Cereri de tehnologii 

O companie lider din Olanda, specializata in contabilitate, 
consultanta si fiscalitate cauta noi modalitati de a interactiona si 
de a se raporta clientilor sai. Se cauta IMM-uri inovatoare in 
domeniul designului conceptual, al designului de interactiune si al 
TIC pentru incheierea de contracte de prestari servicii sau de 
cooperare tehnica.  TRNL20170609001 

Un IMM din Suedia care a dezvoltat un nou proiect pentru lamele 
de rotor eoliene la scara larga cauta parteneri care au cunostinte 
in domeniul reducerii zgomotului (ex. design acustica si 
aerodinamic) pentru incheierea de contracte de cooperare 
tehnica. TRSE20170511001 

Un IMM din Singapore care a dezvoltat un dispozitiv brevetat, 
non-intruziv de monitorizare a respiratiei, cauta algoritmi usori de 
procesare a semnalului acustic pentru a detecta si analiza 
respiratia suieratoare, tuse si modele de respiratie pentru 
dispozitivul purtabil lor de monitorizare a astmului. Se cauta 
parteneri (multinationale, IMM-uri, institutii/universitati de 
cercetare) pentru incheierea de contracte de licenta sau de 
cercetare. TRSG20170622001 

Un IMM din Coreea, specializat in industria pompelor, cauta o 
tehnologie de proiectare si fabricare pentru pompa de alimentare 
cu cazan. Tehnologia dezvoltata are nevoie de supliment tehnic 
la rulmenti, cea solicitata va fi aplicata pompei de alimentare a 
cazanului de la 40 la 200 bari. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de cooperare tehnica, de licenta, de 
cercetare si comerciale cu asistenta tehnica. TRKR20170621001 

O companie multinationala din Belgia, activa in domeniul 
bunurilor de consum, cauta tehnologii, produse, dispozitive sau 
tehnici de diagnosticare aplicabile in domeniul ingrijirii orale. 
Solutiile cautate vor permite consumatorului sa-si monitorizeze 
sanatatea (inclusiv obiceiurile si comportamentele), sa identifice 
zonele afectate si sa conduca bunele practici in materie de 
sanatate. Se cauta parteneri (industrie sau centre de cercetare si 
dezvoltare) pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica 
sau de licenta.  TRBE20170608001 

O companie din Franta, activa in industria digitala, ofera o 
platforma pentru intalnirile de afaceri in realitate virtuala. 
Compania doreste sa adauge noi caracteristici in platforma si 
cauta parteneri tehnologici pentru a construi o functie de 
transcriere a vorbirii, prin incheierea de contracte de prestari 
servicii sau de licenta. TRFR20170404001 

Un furnizor de aparate medicale din Coreea cauta parteneri care 
pot oferi materiale speciale pentru dispozitivul chirurgical de 
reparare a herniei. Materialul trebuie sa fie absorbabil si inofensiv 
pentru oameni. Se cauta companii sau universitati pentru 
incheierea de contracte de licenta si/sau comerciale cu asistenta 
tehnica. TRKR20170412002 

Un IMM din Coreea, specializat in fabricarea materialelor textile 
functionale, cauta noi tehnologii care produc materiale pentru a 
realiza draperii si materiale de acoperire pentru spitale si instituții 
sanitare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
comericale cu asistenta tehnica, de licenta sau de productie la 
comanda. TRKR20170126001 

O companie de marime mare din Germania, specializata in 
chimie, cauta parteneri tehnologici cu expertiza, pentru a dezvolta 
o cale alternativa pentru producerea la scara larga a clorurilor de 
acizi grasi prin incheierea de contracte de joint venture, de 
productie la comanda sau de cooperare tehnica. 
TRDE20170531001 

 



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 


