
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 anul 2008 

Competente digitale pentru angajatii din 
intreprinderi mari 
 

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul 

Operational Capital Uman, a lansat apelul „Competente digitale pentru angajatii din 

intreprinderi mari”, finantat in cadrul axei prioritare 3, obiectivul specific 3.12., care 

este destinat furnizarii de programe de formare profesionala exclusiv in domeniul 

alfabetizarii digitale si TIC pentru angajatii din companii mari.  

 

Apelul are asociata schema de ajutor de stat pentru organizarea si derularea de 

programe de formare a adultilor. In cadrul acestei linii de finantare sunt eligibile toate 

categoriile de angajati ai unei companii, indiferent de pozitia ocupata si nu exista restrictii 

cu privire la certificarea trainingurilor (pot fi inclusiv interne); singura cerinta obligatorie 

este ca trainingurile sa vizeze competente IT sau digitale. Pentru a fi eligibile, companiile 

mari trebuie sa isi desfasoare activitatea in sectoare prioritare precum: IT&C, industrii 

creative, automotive, sanatate, farma, energie etc. Valoarea maxima a unui proiect este 

de 500.000 euro, cu procent nerambursabil de 50% si poate finanta: 

• Orice tip de cursuri in domeniul TIC, digital, precum: competente digitale/ informatice-

TIC, Microsoft Office (Excel, Word etc.), crearea de retele, programare, sisteme de 

operare, securitate cibernetica, centru de date, stocare de date, baze de date, design 

web etc. 
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• Evaluarea si certificarea competentelor profesionale in domeniul 

IT in vederea obtinerii de certificate recunoscute la nivelul 

companiei (ex. certificare Microsoft, Linux, Cisco, Oracle etc.). 

 

Cheltuieli care pot fi incluse in bugetul proiectului, cu 

rambursare in proportie de 50%: 

• orice cheltuiala generata de trainingul efectiv – facturile 

furnizorilor (firme de training) sau cheltuieli salariale, dupa caz 

(pentru traineri interni) sau orice combinatie intre acestea; 

• sali, catering, materiale consumabile, deplasari, licente etc.; 

• salariile angajatilor (cu toate taxele) – pe durata participarii la 

traininguri in cadrul proiectului si astfel o mare parte din 

cofinantarea companiei este asigurata. 

 

Proiectul trebuie sa includa traininguri pentru minim 75 de angajati 

cu contract individual de munca si locul de munca in afara Bucuresti

-Ilfov (poate sa fie sediu sau punct de lucru filiala sau sucursala 

etc). Cu un buget de 10 milioane euro (contributia UE si contributia 

nationala), apelul se adreseaza cu precadere regiunilor Centru, Sud

-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, 

iar proiectele vor putea fi depuse in sistemul informatic 

MySMIS2014 pana in 15 noiembrie 2020. 

Pentru mai multe informatii accesati: https://mfe.gov.ro/  

 

Pactul verde european 
 

Schimbarile climatice si degradarea mediului sunt o amenintare 

existentiala pentru Europa si pentru intreaga lume. Pentru a gasi 

solutii la aceasta amenintare, Europa are nevoie de o noua 

strategie de crestere, care sa transforme Uniunea intr-o economie 

moderna, competitiva si eficienta din punctul de vedere al utilizarii 

resurselor, in care: 

• pana in 2050, vom ajunge sa nu mai emitem gaze cu efect de 

sera 

• cresterea economica va fi decuplata de utilizarea resurselor 

• nicio persoana si niciun loc nu va fi lasat in urma. 

 

Pactul verde european este foaia de parcurs a UE pentru a ajunge 

la o economie durabila. Vom reusi acest lucru transformand 

provocarile legate de schimbarile climatice si de mediu in 

oportunitati – in toate domeniile de politica – si asigurandu-ne ca 

tranzitia este justa si incluziva pentru toti europenii. 

 

Pactul verde european ofera un plan de actiune menit: 

• sa stimuleze utilizarea eficienta a resurselor prin trecerea la o 

economie circulara, mai curata 

• sa refaca biodiversitatea si sa reduca poluarea. 

 

Planul creioneaza investitiile necesare si instrumentele de finantare 

disponibile; in acelasi timp, arata cum se poate asigura o tranzitie 

justa si incluziva. Planul privind obiectivele climatice pentru 2030 

poate fi consultat accesand link-ul: https://ec.europa.eu/clima/

policies/eu-climate-action/2030_ctp_ro  

 

UE vrea sa devina neutra din punctul de vedere al impactului 

asupra climei pana in 2050. Pentru a transforma acest angajament 

politic in obligatie juridica sunt necesare actiuni in toate sectoarele 

economiei, inclusiv: 

• investitii in tehnologii ecologice 

• sprijin pentru inovare in sectorul industrial 

• introducerea unor forme de transport privat si public mai putin 

poluante, mai ieftine si mai sanatoase 

• decarbonizarea sectorului energetic 

• imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor 

• colaborarea cu partenerii internationali pentru imbunatatirea 

standardelor de mediu la nivel mondial. 

https://mfe.gov.ro/
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_ro
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UE va oferi sprijin financiar si asistenta tehnica pentru a-i ajuta pe 

cei mai afectati de trecerea la economia verde. Pentru aceasta, a 

creat asa-numitul Mecanism pentru o tranzitie justa. Mecanismul va 

contribui la mobilizarea a cel putin 100 de miliarde EUR, in perioada 

2021-2027, in regiunile cele mai afectate. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://ec.europa.eu/ 

 

Excelenta si incredere in inteligenta 
artificiala 
 

Existenta unor tehnici fiabile de inteligenta artificiala (IA) poate 

aduce numeroase beneficii: asistenta medicala mai buna, 

procese de fabricatie mai eficiente, un transport mai sigur si 

mai curat, surse de energie mai ieftine si mai durabile. 

Abordarea UE cu privire la inteligenta artificiala (IA) va 

convinge cetatenii sa adopte aceste tehnologii si, in acelasi 

timp, va incuraja intreprinderile sa le dezvolte. 

 

UE si inteligenta artificiala (IA). Datele si inteligenta artificiala (IA) 

pot contribui la solutionarea multora dintre problemele societatii 

noastre, de la sanatate la agricultura si de la securitate la industria 

producatoare. 

 

Acest lucru poate fi realizat numai daca tehnologia se dezvolta si se 

utilizeaza in asa fel incat sa castige increderea oamenilor. Prin 

urmare, un cadru strategic al UE intemeiat pe valori fundamentale 

le va oferi cetatenilor increderea necesara pentru a accepta solutii 

bazate pe IA, incurajand, totodata, intreprinderile sa dezvolte astfel 

de solutii 

 

Promovarea excelentei in domeniul inteligentei artificiale (IA) 

Comisia propune: 

• instituirea unui nou parteneriat public-privat in domeniul IA si al 

roboticii 

• consolidarea si conectarea centrelor de excelenta pentru 

cercetare in domeniul IA 

• crearea cel putin a unui centru de inovare digitala specializat in 

IA per stat membru 

• favorizarea finantarii pentru dezvoltarea si utilizarea IA, cu 

ajutorul Fondului european de investitii 

• utilizarea IA pentru eficientizarea proceselor de achizitii publice 

• sprijinirea de catre organismele publice a achizitiilor publice de 

sisteme de IA. 

 

Consolidarea increderii 

Propunerile Comisiei includ: 

• noua legislatie din domeniul IA care este adaptata la riscuri, dar 

care nu limiteaza inovarea 

• cerinte ca sistemele de IA cu grad ridicat de risc sa fie 

transparente, trasabile si sa se afle sub control uman 

• prevederi pentru ca autoritatile sa fie in masura sa controleze 

sistemele de IA in acelasi mod in care controleaza cosmeticele, 

autovehiculele sau jucariile 

• seturi obiective de date 

• lansarea unei dezbateri la nivelul UE cu privire la utilizarea 

identificarii biometrice la distanta (ex. recunoasterea faciala). 

 

Beneficiile inteligentei artificiale (IA) 

UE are potentialul de a deveni lider mondial in domeniul inteligentei 

artificiale sigure. Elaborand un cadru solid de reglementare, bazat 

pe drepturile omului si valorile fundamentale, UE poate dezvolta un 

sistem de IA care sa le aduca beneficii cetatenilor, intreprinderilor si 

administratiilor publice. 

 

Cetatenii: Asistenta medicala mai buna, transporturi mai sigure si 

mai ecologice si servicii publice imbunatatite. 

Intreprinderile: Produse si servicii inovatoare, de exemplu in 

sectoarele energetic, al securitatii si al asistentei medicale; o mai 

mare productivitate si o productie mai eficienta. 

Administratiile publice: Servicii mai ieftine si mai durabile, in 

domenii precum transporturile, energia si gestionarea deseurilor. 

 

IA si UE in cifre 

1,5 miliarde EUR– Finantarea UE pentru cercetare si inovare in 

domeniul IA a crescut la 1,5 miliarde EUR (o crestere cu 70 % in 

comparatie cu perioada precedenta). Aceasta suma este 

insuficienta 

 

20 de miliarde EUR– Obiectivul este de a atrage in UE investitii in 

materie de IA in valoare de peste 20 de miliarde EUR pe an in 

urmatorul deceniu 

 

Peste 25% din toti robotii industriali si robotii pentru servicii 

personale sunt produsi in UE 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://ec.europa.eu/ 

 

Eveniment de brokeraj:  
Triple Helix Summit 2020 | Virtual 
Brokerage Event 
23 Noiembrie 2020, Italia 
 

Initiat in anii 1990, modelul Triple Helix se refera la o relatie triadica 

intre mediul universitar-industrie-guvern si promoveaza 

oportunitatea de a obtine rezultate inovatoare pentru binele socio-

economic, prin colaborarea intre universitati/ centre de cercetare, 

industrie si reprezentati ai guvernului. 

 

https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/


Anul acesta, la cel de-al III-lea Summit International Triple Helix 

(desfasurat online, in perioada 24-26 noiembrie 2020) a carui tema 

principala este „Proiectarea ecosistemelor regionale de inovare 

conectate la nivel global: depasirea barierelor si deschiderea cai“, 

participa  reprezentanti si lideri mondiali din mediul academic, 

industrial si politic, care vor dezbate  posibilitatea construirii si 

dezvoltarii  unor ecosisteme inovatoare regionale pentru a face fata 

provocarilor majore din lume. 

 

In acest context,  in data de 23 noiembrie 2020 Enterprise Europe 

Network prin organizatiile sale din Italia si Romania organizeaza un 

evenimentul de brokeraj virtual, care se adreseaza cu precadere 

IMM-urilor active sau interesate in urmatoarele domenii: 

 

• Dezvoltare durabila a regiunilor, oraselor si districtelor industriale; 

• Big data, internetul obiectelor si inteligenta artificiala; 

• Orasele viitorului; 

• Infrastructuri inteligente si planificare durabila; 

• Industria 4.0; 

• Economia circulara si simbioza industriala; 

• Impactul Covid-19: stiinta, industria si guvernul abordeaza 

impreuna criza. 

Participarea firmelor la evenimentul de brokeraj este gratuita. 

 

Firmele romanesti interesate sa participe la intalnirile brokeraj 

international organizate in cadrul Summitului International Triple 

Helix 2020 sunt rugate sa contacteze reprezentantii CENTI Cluj-

Napoca - persoana de contact: Cristina Balgaradean, e-mail: 

cristina.balgaradean@icia.ro 

 

Eveniment de brokeraj:  
B2B meetings during Mechanical 
Engineering and Metalworking 
Business Forum  
25 – 27  Noiembrie 2020, Riga (LV) 
 

Avand in vedere faptul ca in Letonia ingineria mecanica si 

prelucrarea metalelor a devenit unul din cele mai importante 

sectoare, extrem de orientate spre export, cu ocazia Forumului 

international de afaceri pentru inginerie mecanica si prelucrarea 

metalelor de la Riga, Agentia de Investitii si Dezvoltare din Letonia 

(LIAA) impreuna cu membri Enterprise Europe Network din Elvetia, 

Estonia, Romania si Slovacia organizeaza in perioada 25-27 

noiembrie 2020 intalniri de afaceri in format virtual. Scopul 

evenimentului este de a prezenta companiilor straine potentialul 

Letoniei in domeniul ingineriei mecanice si de a stimula colaborarile 

la nivel international.  

 

Asadar, cu ocazia evenimentului de matchmaking international, 

firmele inregistrate la eveniment au ocazia sa-si prezinte activitatea 

si sa-si dezvolte ideile  in colaborare, pe teme precum ●viitorul 

sectorului de inginerie, ●industria 4.0., ●robotica si ●retele de 

furnizori la nivel regional, national si international. 

 

Evenimentul matchmaking este adresat in special firmelor straine – 

cumparatori, pentru acestea organizatorii asigurand cazare la hotel 

(pentru 2 reprezentanti ai unei companii straine). 

Avand in vedere faptul ca amplul eveniment se desfasoara pe 

parcursul a 3 zile, acesta este structurat dupa cum urmeaza: 

- 25.011.2020 – intalniri de afaceri in format live; 

- 26.011.2020 – vizite la companii locale din Riga si regiunea Riga; 

- 27.011.2020 – intalniri de afaceri in format virtual. 

 

Participarea la eveniment este gratuita, iar limba oficiala a 

evenimentului este engleza. Firmele romanesti interesate sa 

participe la intalnirile brokeraj international sunt rugate sa contacteze 

reprezentantii CENTI Cluj-Napoca - persoana de contact: Cristina 

Balgaradean, e-mail: cristina.balgaradean@icia.ro 

 
 
Eveniment de brokeraj:  
Buyers and Supplier Day / Mobility 
Virtual event 
30 noiembrie  - 01 decembrie 2020, 
Saarbrücken (DE) 
 

Sectorul mobilitatii are puternice implicatii in diverse domenii de 

activitate, de la productia industriala, servicii, tehnologia 

senzorilor, la energia regenerabila si altele. 

 

mailto:cristina.balgaradean@icia.ro
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Organizat sub egida Enterprise Europe Network in perioada 30 

noiembrie – 01 decembrie 2020, evenimentul de brokeraj virtual 

“Buyers and Supplier Day” isi propune sa adune laolalta companii 

din diferite domenii pentru a stabili conexiuni si a dezvolta noi idei 

de afaceri.  

 

Cu o puternica industrie traditionala, Saarland este o baza de 

productie auto in Germania, cu competente ce variaza de la 

productia de componente ale motorului, transmisii automate si 

sisteme de evacuare, pana la scaune pentru vehicule, plafoane auto 

si garnituri de etansare, sau producerea de software pentru 

inteligenta artificiala si securitatea cibernetica. 

 

In acest context, Enterprise Europe Network Saarland impreuna cu 

organizatii membre al retelei din Bulgaria, Franta, Italia, Luxemburg,  

Polonia, Romania si Turcia, invita firmele  din sectorul automotive si 

produse & tehnologii industriale la evenimentul de intalniri de afaceri 

“Buyers and Supplier Day”, ce vizeaza punerea in contact a 

cumparatorilor si furnizorilor din acest sector. 

 

Firmele romanesti interesate sa participe la intalnirile brokeraj 

international “Buyers and Supplier Day”  sunt rugate sa contacteze 

reprezentantii CENTI Cluj-Napoca - persoana de contact: Cristina 

Balgaradean, e-mail: cristina.balgaradean@icia.ro 

 

Eveniment de brokeraj:  
Brokerage Event Pollutec "Green 
Days" Lyon 2020 
01 – 04 decembrie 2020, Lyon (FR) 
 

In cadrul targului Pollutec, Camera de Comert si Industrie din 

Auvergne-Rhône-Alpes, in calitate de membru al  Enterprise Europe 

Network, impreuna cu peste 100 de organizatii membre din intreaga 

retea organizeaza  in perioada 01-04 decembrie 2020 un amplu 

eveniment intitulat: „Zilele Verzi”. Evenimentul consta in mai multe 

activitati integrate adresate actorilor din sectorul mediului si 

energiei: intalniri bilaterale, conferinte pe teme de finantari 

europene, intalniri ale clusterelor, intalniri ale expertilor si activitati 

de networking. 

 

Targul Pollutec este unul dintre cele mai importante evenimente 

internationale de echipamente, tehnologii si servicii pentru mediu si 

energie, fiind, totodata, si platforma pentru solutii de mediu pentru 

industrii, orase si regiuni, dar si o rampa de lansare pentru inovatii si 

dezvoltare internationala: https://www.pollutec.com/en-gb/

about.html  

 

Public tinta: IMM-uri, grupuri, centre de cercetare, clustere, agenti, 

distribuitori, companii de finantare, orase, expozanti si vizitatori, 

virtuali sau la fata locului.  

 

Principalele tematici sunt: 

• Managementul deseurilor 

• Managementul apei 

• Energie si eficienta energetica 

• Site-uri si soluri poluate 

• Oras durabil 

• Calitatea aerului, mirosuri, zgomot 

• Instrumentare, metrologie, analiza 

• Managementul si prevenirea riscurilor 

• Biodiversitate si habitate naturale 

• Institutii si colective 

• Sea & Coastline (nou) 

 

Participarea la evenimentul international  „Zilele Verzi” este gratuita, 

dar inregistrarea in prealabil este obligatorie.  

 

Firmele romanesti interesate sa participe la intalnirile brokeraj 

international sunt rugate sa contacteze reprezentantii CENTI Cluj-

Napoca - persoana de contact: Cristina Balgaradean, e-mail: 

cristina.balgaradean@icia.ro 
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Prevenirea afectiunilor 
musculoscheletice profesionale 
 — cum poate ajuta cartografierea 
corporala si a pericolelor 
 

Cartografierea corporala este o metoda prin care se poate determina cum 

poate afecta munca corpul uman, iar cartografierea pericolelor ajuta la 

determinarea riscurilor profesionale pentru sanatate. 

 

Aceste tehnici interactive, aplicate prin instrumente simple la reuniuni sau 

ateliere, se bazeaza pe cunostintele si experienta lucratorilor si ii face sa 

simta ca fac parte din solutie; totodata, ele ajuta la preventia afectiunilor 

musculoscheletice (AMS) identificand factorii de risc pentru AMS si sunt 

deosebit de utile atunci cand exista probleme cu cititul sau bariere de 

limba. Fisa de informare EU-OSHA ofera o prezentare generala a 

tehnicilor de cartografiere a corpului si a pericolelor si evidentiaza 

valoarea lor pentru identificarea si prevenirea afectiunilor 

musculoscheletice (AMS) de origine profesionala.  

 

Fisa informativa enumera resursele necesare pentru a initia o sesiune de 

cartografiere a corpului sau a pericolelor la propriul loc de munca si 

propune recomandari pas cu pas. Implicarea lucratorilor este esentiala 

pentru evaluarea reusita a riscurilor si gestionarea eficace a riscurilor. 

Tehnicile de cartografiere sunt interactive si se bazeaza pe participarea 

activa a lucratorilor, incurajandu-i sa reflecteze la modul in care sanatatea 

le-ar putea fi afectata de munca, sa identifice riscurile potentiale si sa 

gaseasca solutii practice. Rezultatele reprezinta o contributie inestimabila 

la evaluarea riscurilor si la procesele de monitorizare. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://osha.europa.eu/  

 

Saptamana europeana pentru 
securitate si sanatate la locul de 
munca 2020! 
 

Desfasurata in perioada 19 - 23 octombrie 2020, Saptamana europeana 

pentru securitate si sanatate in munca din acest an are drept scop 

sensibilizarea cu privire la campania 2020-2022 care a fost lansata 

recent Locurile de munca sanatoase iti fac sarcina mai usoara , pe tema 

preventiei afectiunilor musculoscheletice (AMS) de origine profesionala. 

 

Pentru a marca Saptamana europeana pentru securitate si sanatate in 

munca, in contextul COVID-19, evenimentele si conferintele organizate 

de reteaua EU-OSHA, prin puncte focale nationale, partenerii oficiali de 

campanie , partenerii media  si ambasadorii SSM din Reteaua 

intreprinderilor europene (Enterprise Europe Network), se desfasoara 

online. Evenimentele incurajeaza angajamentul participativ si activ in 

combaterea AMS, cauza majora de preocupare pentru lucratorii si 

intreprinderile din Europa.  

 

Printre exemplele remarcabile de astfel de evenimente se numara un 

seminar organizat de punctul focal din Slovenia, care scoate in evidenta 

intinderea si impactul masurilor de preventie a afectiunilor 

musculoscheletice, precum si o eveniment pe tema situatiei actuale din 

Lituania a AMS de origine profesionala, organizata de punctul focal din 

Lituania. De asemenea, punctul focal din Suedia  organizeaza un seminar 

online pentru a prezenta campania Locurile de munca sanatoase iti fac 

sarcina mai usoara  si a face cunoscute constatarile cercetarilor Agentiei 

privind mediul de lucru din Suedia cu privire la AMS.  

 

Principalele constatari si dovezi cu privire la prevalenta, preventie si 

cercetarea din domeniul politicilor AMS desfasurata de EU-OSHA si de 

experti externi sunt prezentate  intr-o Conferinta UE online a EU-OSHA in 

data d 22 octombrie a.c. Cu aceasta ocazie sunt analizate si domeniile 

„AMS cronice”, „Riscurile psihosociale si AMS”, „Preventia AMS in 

sectoarele agricultura si sanatate” si „AMS si genul.” 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://osha.europa.eu/  

 

Reducerea riscului de afectiuni 
musculo-scheletice in randul 
lucratorilor din agricultura 
 

Agricultura este unul din sectoarele cu cele mai mari rate de afectiuni 

musculo-scheletice (AMS), deoarece presupune de obicei manipularea 

de incarcaturi grele, miscari repetitive si pozitii statice. Un nou document 

de dezbatere analizeaza exemplul regiunii Marche din Italia pentru a 

examina cum pot fi redusi factorii de risc pentru AMS prin mecanizare. 

 

Acest document, precum si un al doilea document care se ocupa de 

evaluarea riscurilor de afectiuni musculo-scheletice ale membrelor 

superioare in agricultura si care urmeaza sa fie publicat mai tarziu in 

cursul anului, au fost elaborate in cadrul unui acord de cercetare intre EU-

OSHA si INAIL , Institutul national de asigurare impotriva accidentelor de 

munca din Italia. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://osha.europa.eu/  

 

Spuneti unui prieten despre OSHmail 

Ca abonat al OSHmail, buletinul informativ al Agentiei Europene pentru Sanatate si Securitate în Munca, apreciati faptul ca primiti informatii la zi despre 

ultimele realizari la nivelul UE si pe plan international în domeniul securitatii si sanatatii în munca (SSM). Peste 59 000 de alti abonati împartasesc deja 

punctul dumneavoastra de vedere. Însa, este posibil sa aveti printre colegi, parteneri sau grupuri de contact persoane despre care stiti ca sunt de asemenea 

interesate de securitatea si sanatatea în munca.  

Daca asa stau lucrurile, va propunem sa ne dati o mana de ajutor pentru a sensibiliza mai multe persoane cu privire la SSM în UE,  

trimitandu-le acest mesaj. Faceti clic aici pentru a spune unui prieten! 

https://osha.europa.eu/
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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 Cluj-Napoca 

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. 


