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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 din 2008 

Oferte de afaceri din Lituania 

O fabrica de vin din Lituania, specializata in productia de vinuri din fructe naturale, 
cu o tradiție in vinificatie de 150 de ani, cauta distribuitori  pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie. Ref. BOLT20180102001 

O companie din Lituania specializata in productia de mobilier pentru nave, cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de subcontractare, producere la comanda 
sau prestari servicii. Ref. BOLT20180228001 

O companie din Lituania, specializata in confectionarea de imbracaminte, cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii sau de subcontractare. 
Ref. BOLT20180202002 

O companie din Lituania, specializata in producerea de produse pure si sanatoase 
din apa folosind tehnici unice, cauta distribuitori si importatori pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie. Ref. BOLT20171220001 

O companie din Lituania, specializata in furnizarea de bitum de pavaj, cauta 
parteneri de export  pentru incheierea de contracte comerciale sau de prestari 
servicii de distributie. Ref. BOLT20171218001 

O companie din Lituania, specializata in fabricarea mobilei, cauta distribuitori 
pentru incheierea de contracte comerciale, de productie la comanda sau de 
subcontractare. Ref. BOLT20171214001 

O companie din Lituania, specializata in fabricarea de materiale de ambalare 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 
Ref. BOLT20171130001 

Nr. 7 (119) iulie 2018 | Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 

http://www.centi.ro


O companie din Lituania, specializata in fabricarea de 
lenjerie de corp, cauta comercianti cu amanuntul, 
distribuitori sau agenti  pentru incheierea de contracte de 
prestari servcii de distributie. Ref. BOLT20171116001 

O companie din Lituania, specializata in instalarea de 
retele de inginerie atat in aer liber, cat si in interior, cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de subcontractare 
sau de presatari servicii. Ref. BOLT20171027001 

O companie din Lituania, specializata in fabricarea de 
decoratiuni de zahar si ciocolata pentru produse de 
cofetarie cauta distribuitori pentru incheierea de contracte 
de productie la comanda.  Ref. BOLT20170712001 

O companie din Lituania, specializata in echipamente de 
suflare PET cauta agenti comerciali pentru incheierea de 
contracte de producere la comanda.  
Ref. BOLT20170711001 

O companie din Lituania, specializata in fabricarea, 
intretinerea si dezvoltarea echipamentelor tehnologice, 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
producere la comanda, de subcontractare si de prestari 
servicii. Ref. BOLT20170419001 

O companie din Lituania, specializata in servicii de 
brokeraj vamal, cauta societati mixte, pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii sau de achizitie.  
Ref. BOLT20161014001 

O companie din Lituania, specializata in proiectarea si 
productia de produse metalice si mecanisme pentru 
industria alimentara, pentru constructii si forare, cauta 
distribuitori pentru incheierea de contracte de 
subcontractare sau de producere la comanda.  
Ref. BOLT20161021001 

Cereri de afaceri  

O companie de dimensiuni mici din Grecia, specializata in 
reparatii IT, cauta noi oportunitati de piata. Compania 
doreste sa introduca noi servicii sau produse legate de 
sectorul IT, precum si sa colaboreze cu companii similare 
pentru a oferi mentenanta. Gama de servicii sau produse 
este suficient de larga pentru a include multe propuneri 
atata timp cat acestea ar avea un avantaj clar pe piata. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari 
servcii de distributie. Ref: BRGR20180530001 

O companie din Marea Britanie este specializata in 
produse pentru constructii si bricolaj si are o pozitie 
puternica de lider pe piata locala. Se cauta noi furnizori de 
produse din intreaga lor gama, cu precadere usi de furnir 
de stejar, prin incheierea de contracted de prestari servicii 
de distributie.  Ref: BRUK20180425001 

O companie din Olanda este distribuitor de produse de 
sport si jucarii. Unul dintre produsele sale este un produs 
de tip Shuffleboard de 2 metri lungime, utilizat intr-un joc 
tipic olandez. Se cauta o fabrica de prelucrare a lemnului 
care poate livra anual 2000-3000 bucati de suffleboard-uri, 

prin incheierea de contracte de productie la comanda.  
Ref: BRNL20180531001 

Un importator si distribuitor din Olanda, specializat in 
materiale de fixare, cauta parteneri din industria de mase 
plastice pentru a produce legaturi de cablu din poliamida, 
prin incheierea de contracte de productie la comanda.  
Ref: BRNL20180626001 

O companie din Marea Britanie este specializata in 
realizarea de produse noi si inovatoare  impotriva 
insectelor, printre produsele proprii numarandu-se si o 
solutie pentru eliminarea fara deces a insectelor. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de productie la 
comanda.  Ref: BRUK20180628001 

Un IMM din Italia, specializat in fabricarea sistemelor 
automate de gaurire rezidentiale si casnice, cauta un 
partener de fabricatie a pompelor hidraulice pentru a 
dezvolta un proiect axat pe blocajele si pe sinele de 
siguranta. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de subcontractare sau de producere la comanda. 
Ref: BRIT20180626001 

Oferte de tehnologii 

Un Institut de cercetare din Cehia a dezvoltat si pregatit cu 
succes noi cadre metalo-organice (MOF), stabile din punct 
de vedere hidrotermal. Aceste cadre metalice organice au 
potential de aplicare pentru stocarea si separarea gazelor, 
umpluturi membranare, cataliza, baterii cu litiu, conductori 
de protoni, senzori si sisteme de distribuire a 
medicamentelor. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cercetare sau de cooperare tehnica.  
Ref: TOCZ20180530001 

Un Institut de cercetare din Germania este specializat in 
dezvoltarea straturilor subtiri de polimer pentru a oferi 
suprafete cu o varietate de functionalitati in multiple 
aplicatii, cum ar fi dispozitivele medicale care intra in 
contact cu corpul pe termen lung sau pe termen scurt (de 
exemplu, implanturi vasculare, pansamente pentru rani sau 
alte suprafete). Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de cooperare tehnica sau de cercetare.  
Ref: TODE20180327001 

Un IMM din Lituania specializat in robotica prezinta solutii 
de viziune computerizata pentru aplicatii profesionale. 
Aceasta companie a dezvoltat un modul de vizualizare a 
calculatorului, care ofera imagini de inalta definitie, o 
masura precisa a adancimii mediului si poate extrage 
obiecte de interes in timp real. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica. 
Ref: TOLT20180322001 

Un IMM din Germania, specializat in prelucrarea datelor 
spatiale si a aerului cu privire la aplicatiile energetice a 
elaborat o metodologie pentru a mapa termografic izolatiile 
de acoperis dintr-o anumita zona. Aceasta poate fi utilizata 
pentru a promova o izolare adecvata a acoperisului in 
randul proprietarilor de case. Se cauta parteneri in randul 
municipalitatilor si a altor organisme publice pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica si 



parteneri pentru proiecte finantate UE pentru incheierea 
de contracte de cercetare. Ref: TODE20180611001 

Un centru de cercetare din Germania, specializat in 
domeniul mediului, a elaborat o metoda si un dispozitiv 
de influentare a parametrilor biologici, chimici si fizici 
care sunt importanti pentru tratarea solului prin utilizarea 
campurilor electromagnetice si electrice cu frecvente 
diferite. Se cauta parteneri in domeniul practicilor de 
remediere pentru validare, optimizare si adaptare la 
nevoile specifice prin incheierea de contracte de 
cooperare tehnica sau comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TODE20180529001 

O companie din Ungaria a dezvoltat un sistem de 
izolatie care functioneaza numai prin utilizarea energiei 
geotermale, fara energie auxiliara. Sistemul poate fi 
utilizat pentru a fluidiza  in mod semnificativ cererea de 
caldura iarna si incarcatura de caldura de vara. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte financiare sau 
de licenta.  Ref: TOHU20180503001 

Un IMM din Lituania, specializat in instrumente de 
prelucrare a materialelor hard si dezvoltare tehnologica, 
ofera tehnologia Sapphire pentru scrierea si coborarea 
plachetelor si a motorului optic pentru producatorii de 
dispozitive semiconductoare. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica, 
contracte de productie la comanda sau contracte de 
cercetare. Ref: TOLT20180118001 

Un IMM din Marea Britanie a dezvoltat un robot 
industrial auto-reparator, folosind o metoda noua, 
brevetata, care elimina intreruperile planificate si 
neplanificate si defectiunile sistemului. Se cauta 
parteneri tehnici pentru a dezvolta in continuare inovatia 
prin incheierea de contracte de cooperare tehnica sau 
de licenta.  Ref: TOUK20180601001 

Un centru de cercetare din Germania in domeniul 
mediului a elaborat o metoda si un dispozitiv pentru 
curatarea eficienta a fluxurilor de gaze contaminate. 
Abordarea se bazeaza pe legarea mai multor etape in 
asa fel incat fluxurile de gaze contaminate sa poata fi 
curatate in mod continuu cu un consum minim de 
energie si cu o flexibilitate ridicata. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de acorduri de cooperare tehnica si 
comerciale cu asistenta tehnica.  
Ref: TODE20180528001 

O companie din Marea Britanie a dezvoltat o tehnologie 
brevetata folosind o baterie solida care utilizează 
conductor de ioni ceramici in locul electrolitilor 
conventionali, cu beneficii distincte fata de bateriile litiu-
ion in numar de zone, inclusiv eficienta energetica, 
incarcarea mai rapida si durata mai lunga de viata. Se 
cauta parteneri in randul companiilor de colectare a 
energiei care au tehnologia Internet of Things, pentru 
incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica 
sau de licenta. Ref: TOUK20180601002   

Cereri de tehnologii 

Un start-up din Germania a creat o piata digitala care 
gazduieste furnizori si cumparatori din diferite domenii 
intr-o singura platformă intuitiva pentru materii prime. 
Platforma este complet independenta de producatorii si 
comerciantii de produse chimice. Pentru a introduce noi 
servicii si caracteristici si pentru a dezvolta in continuare 
platforma, se cauta parteneri cu know-how, experienta si 
contacte in industria chimica, pentru incheierea de 
contracte de cooperare tehnica.   
Ref: TRDE20180530001 

Unul dintre cei mai mari producatori de echipamente de 
telemetrie din Lituania cauta tehnologii care sa ajute la 
dezvoltarea produselor existente. Tehnologiile vor fi 
utilizate pentru a imbunatati productia de software 
pentru companii, cu un spectru mai larg de caracteristici, 
precum si un proces de productie mai eficient. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte comerciale cu 
suport tehnic. Ref: TRLT20180518001 

Un institut de cercetare-dezvoltare din Italia, cu 
experienta in investigarea virusului gripal A, cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de cercetare. 
Virusul gripal A este raspandit in fermele de pasari cu 
infectii sporadice la om. Acest proiect aplica simularea 
RMN (rezonanta magnetica nucleara) si MD (dinamica 
moleculara) si ofera o capacitate predictiva care va ajuta 
la prevenirea viitoarelor epidemii de gripa.  
Ref: TRIT20180619001 

O companie din Cehia, activa in domeniul tesaturilor, a 
dezvoltat niste structuri 3D tesute  si multiaxiale, dintr-o 
gama diversa de materiale, inclusiv fibre de carbon, 
folosind o tehnologie de tesut de ultima ora. Sa cauta 
parteneri industriali si institute de cercetare-dezvoltare 
pentru incheierea de contracte de cooperare tehnica. 
Ref: TRCZ20180514001 

O companie din Olanda, specializata in studiu clinic, a 
dezvoltat o noua generatie de nanomedicamente, scopul 
acestora fiind de a utiliza tehnologia nanoparticulelor 
pentru imbunatatirea eficacitatii si profilurilor de 
siguranta a medicamentelor actuale si pentru 
tratamentul tumorilor solide. Se cauta parteneri sub 
forma laboratoarelor de cercetare pentru incheierea de 
contracte de licenta/cooperare tehnica.  
Ref: TRNL20180531001 

Un IMM inovator din Franta este specializat in produse 
ecologice, cum ar fi sarurile de dezaerare, substantele 
de combatere a buruienilor, substantele de inlaturare a 
prafului sau substantele ignifuge. Productia acestor 
compozitii foloseste acizi organici, produsi acum in 
industria chimica din surse neregenerabile. Se cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de producere la 
comanda, tehnice, de cercetare sau de licenta.  
Ref: TRFR20180315001 



O companie din Letonia, activa in domeniul paintball, 
cauta parteneri pentru a dezvolta echipamentul de 
management al jocului paintball, prin incheierea de 
contracte de cooperare tehnica. Ref: TRLV20180508001 

Un producator de echipamente medicale din Olanda 
cauta noi materiale, aliaje sau componente pentru 
inlocuirea tubului din nitinol din cadrul unei aplicatii cu 
cateter. Solutia solicitata ar trebui sa fie ieftina si trebuie 
sa respecte cerinte medicale stricte. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de licenta sau de 
cooperare tehnica. Ref: TRNL20180625002 

Un IMM din Germania a dezvoltat o tehnologie pentru 
fabricarea invelisurilor de latime variabila utilizate in 

fabricarea iahturilor. Tehnologia a fost testata cu succes 
intr-un prototip de catamaran cu o gama larga de variatii 
de-a lungul mai multor ani este pregatita pentru piata. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
producere la comanda. Ref: TRDE20180619001 

Un spin-off din Elvetia a dezvoltat un vehicul electric 
special conceput pentru un sistem de partajare a 
mobilitatii, cu trei roti si cu un acoperis confectionat din 
material durabil. Prin functiile, confortul si costurile de 
investitii, acesta este pozitionat intre masina si bicicleta. 
Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
producere la comanda, in conformitate cu reglementarile 
L2E si standardele de calitate in domeniul vehiculelor. 
Ref: TRCH20180611001 



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 


