
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 

Profile de afaceri din Rusia 

O companie din Rusia produce materiale moderne pentru chirurgie 
reconstructiva pe baza de nanofibre si geluri de chitosan. Compania cauta 
parteneri din sectorul medical pentru a incheia contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BORU20200113008 

O companie din Rusia produce forme arhitecturale mici si moderne din 
material compozit extrem de efficient, modificat pentru infrastructura urbana. 
Compania cauta parteneri pentru a incheia contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BORU20200113002 

O companie din Rusia produce modulatoare cvasi-optice si convertoare 
pentru raza de lungime de unda mm/sub mm folosind structuri LC meta. 
Compania cauta parteneri pentru pentru a incheia contracte de prestari servicii 
de distributie. Ref: BORU20200113023 

O companie din Rusia a dezvoltat software inteligent prin procesarea datelor 
experimentale, tgenomice, de expresie si alte date biologice. Compania cauta 
noi clienti si parteneri care sa incheie contracte de licenta pe termen lung.  
Ref: BORU20200113020 

O companie din Rusia produce ascensoare pentru industria constructiilor. 
Compania cauta noi clienti prin incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BORU20200113018 

O companie din Rusia produce o solutie hardware-software cu un sistem 
automatizat de gestionare a serviciilor de inchiriere pe termen scurt pentru 

Nr. 2 (133) martie 2020 | Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 

http://www.centi.ro


vehicule. Compania cauta parteneri de incredere pentru a incheia 
contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BORU20200113016 

O companie din Rusia vinde simulatorul al unui avion de 
antrenament Yak-52. Compania cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de prestari servicii de distributie. Ref: 
BORU20200113014 

O companie din Rusia produce strunguri universale modernizate 
pentru taiere de suruburi. Compania cauta parteneri de 
colaborare pe termen lung din industria metalelor pentru a incheia 
contracte de prestari servicii de distributie sau de productie la 
comanda.  Ref: BORU20200113012 

O companie din Rusia produce monitoare medicale pentru 
inregistrarea si prelucrarea atat a ECG, cat si a tensiunii arteriale 
la pacienti. Compania cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie.  Ref: 
BORU20200113010 

O companie din Rusia produce o linie a unui complex hardware-
software pentru monitorizarea zilnica a tensiunii arteriale si ECG 
cu capacitatea de a evalua parametrii hemodinamici suplimentari. 
Compania cauta noi parteneri din domeniul medical pentru a 
incheia contracte de prestari servicii de distributie. Ref: 
BORU20200113006 

O companie din Rusia produce un robinet cu bila cu etansare de 
metal, proiectat sa functioneze in conditii de incarcare termica 
ridicata la centralele nucleare. Compania cauta parteneri de 
incredere pentru a incheia contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BORU20200113004 

O companie din Rusia este specializata in producerea unei 
platforme virtuale de lucru. Aceasta platforma de lucru este 
utilizata in educatie, in solutii de afaceri si pentru dezvoltarea 
proprie in domeniul programarii. Compania cauta noi parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de licenta. Ref: 
BORU20200112025 

O companie din Rusia produce o dispersie apoasa de poliuretan 
cu aderenta crescuta, folosind propria tehnologie inovatoare 
pentru o gama larga de aplicatii. Compania cauta parteneri de 
incredere pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BORU20200112023 

O companie din Rusia produce un complex de monitorizare a 
circulatiei cerebrale pentru detectarea bolilor. Compania cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BORU20200112021 

O companie Rusia produce o unitate de incalzire universala cu 
aer cu ardere catalitica de combustibil. Compania cauta noi 
parteneri de colaborare pe termen lung pentru a incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie. 
Ref:BORU20200112019 

O companie din Rusia a dezvoltat servicii pentru clasificarea 
documentelor persoanelor, folosind retele neuronale 
convolutionale profunde. Compania cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de licenta. Ref: BORU20200112017 

O companie din Rusia produce electrovalve pentru tehnologia 
functionarii puturilor de petrol. De asemenea, compania ofera 
servicii pentru dezvoltarea de echipamente personalizate, 
realizate din metal, ceea ce permite reducerea costurilor de foraj. 
Se cauta parteneri din industria metalurgica si petroliera pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BORU20200112015 

O companie din Rusia produce fire de sudare din aluminiu 
imbogatite cu scandiu pentru sudare automata. Compania cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BORU20200112013 

O companie din Rusia a dezvoltat un complex hardware-
software, folosit in institutiile de invatamant si in centrele de 
inovare educationala. Compania cauta noi parteneri pentru 
incheierea de contracte de licenta. Ref:BORU20200112011 

O companie din Rusia produce si promoveaza un produs inovator 
si impermeabil. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte 
de prestari servicii de distributie. Ref: BORU20200112010 

O companie din Rusia produce un dispozitiv inovator pentru 
imbunatatirea radiatiilor electromagnetice EHF (aparate cu 
frecventa extrem de mare) pentru homeostaza (autoreglare). 
Compania cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
prestari servicii de distributie.  Ref: BORU20200112007 

O companie din Rusia produce un dispozitiv inovator pentru 
garduri sportive, care este capabil sa inregistreze in mod fiabil 
loviturile asupra sabiilor in timpul competitiilor. Acest dispozitiv 
este proiectat in conformitate cu cerintele Federatiei Internationale 
de Scrima, pentru a spori divertismentul transmisiunilor video din 
timpul turneelor internationale. Compania cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BORU20200112005 

O companie din Rusia creeaza si furnizeaza garnituri si 
componente metalice din material compozit pentru imbinari 
izolante pentru sinele S60. Compania cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. Ref: 
BORU20200112003 

O companie din Rusia produce sisteme laser cu un polarimetru 
multi-pass portabil pentru determinarea concentratiei de 
substante si masurarea continutului de zahar, care este utilizat in 
industria chimica. Compania cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie. Ref: 
BORU20200112002 

O companie din Rusia produce o membrana multistrat cu control 
wireless al parametrilor de emisie de lumina. Compania cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii de 
distributie. Ref: BORU20200111012 

O companie din Rusia produce tehnologie laser pentru studiul 
proceselor ultrarapide. Compania cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. Ref: 
BORU20200111010 

O companie din Rusia produce supape pentru sisteme de energie 
termica cu performanta sporita. Compania cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. Ref: 
BORU20200111008 

O companie din Rusia a dezvoltat un modul software pentru 
analiza si controlul mecanismelor de transport si de intrare a 
impuritatilor de oxigen si carbon in producerea de cristale de 
materiale semiconductoare. Se cauta parteneri din industria 
electronica si chimica pentru incheierea de contracte de licenta. 
Ref: BORU20200111006 

O companie din Rusia pune in aplicare tehnologia fabricarii de 
chiuvete cu diamante pentru dispozitivele de alimentare bazate pe 
un simulator de hidrura (GaN). Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. Ref: 
BORU20200111004 

O companie din Rusia produce aditivi pentru hrana animalelor pe 
baza de extracte de plante pentru a reduce utilizarea antibioticelor 
in dieta animalelor de fermă. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de prestari servicii de distributie. Ref: 
BORU20200111002  



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 


