
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 

Apel in valoare de 100 de milioane de euro 
pentru proiecte inovatoare de tehnologie 
curata! 
  

Comisia Europeana a lansat saptamana trecuta apelul Fondului de inovare pentru 

proiecte la scara mica. Bugetul disponibil pentru aceasta cerere este de 

100.000.000 euro, iar subventiile vor fi furnizate ca sume forfetare. 

 

Sunt eligibile proiectele cu un total al cheltuielilor de capital ce variaza intre 2.500.000 si 

7.500.000 euro. 

 

Prin acest apel, Comisia isi propune sa sprijine tehnologiile curate si sa 

ajute intreprinderile care investesc in energie curata si in industria curata pentru a stimula 

cresterea economica, a crea locuri de munca locale si a oferi un avantaj competitiv 

industriei europene. 

 

Apelul este deschis pentru proiecte din sectoare eligibile, respectiv: 

• energie regenerabila 

• industrii cu consum intensiv de energie, inclusiv produse care inlocuiesc cele cu 

consum intensiv de carbon, stocarea energiei si captarea si stocarea carbonului din 

toate statele membre ale UE, Islanda si Norvegia. 
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Colectivul  

CENTI Cluj-Napoca  

va ureaza  

Sarbatori Fericite! 

http://www.centi.ro


Proiectele vor fi evaluate in functie de potentialul lor de a evita 

emisiile de gaze cu efect de sera, potentialul de inovare, maturitatea 

financiara si tehnica si potentialul de extindere si eficienta a 

costurilor. 

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor este 10 martie 2021. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.fonduri-structurale.ro 

 

Procedura pentru „Granturi pentru 
investitii” a fost publicata in 
Monitorul Oficial 
  

In data de 2 decembrie 2020, a fost publicata in Monitorul 

Oficial Procedura de implementare a masurii „Granturi pentru 

investitii acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de 

stat instituite prin OUG nr. 130/2020. 

 

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri a publicat si 

anexele cu criteriile de acordare a finantarilor in cadrul acestei 

scheme si domeniile eligibile;  conform grilei de punctaj publicate, 

criteriile de acordare a finantarii sunt cele prevazute de OUG 

130/2020 modificata prin OUG 174 si nu cele adoptate prin Legea 

220/2020 de Parlament. De asemenea, domeniile de activitate 

eligibile in cadrul schemei sunt cele prevazute de ordonanta. 

 

Perioada de depunere a cererilor de finantare este 03.12.2020 – 

29.01.2021. Procedura poate fi consultata accesand  link-ul: http://

www.monitoruloficial.ro/article--e-Monitor--339.html (Monitorul 

Oficial 02.12.2020, partea I/1163bis/pag. 2-64) 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.fonduri-structurale.ro 

Finantari de 150 milioane Euro 
pentru startup-uri europene de 
inteligenta artificiala 
 

Startup-urile si alte firme mici si mijlocii europene, care 

dezvolta tehnologii de inteligenta artificiala, vor putea obtine 

noi finantari printr-un instrument financiar lansat recent de 

Uniunea Europeana. 

 

Banca Europeana de Investitii (BEI) si Fondul European de Investitii 

(FEI) au lansat, recent, la Web Summit, de la Lisabona, noul 

instrument de finantare AI Co-Investment Facility, sub forma unui 

mecanism de coinvestitii in valoare de pana la 150 de milioane de 

euro. 

 

 

Banii vor fi folositi pentru a sprijini firmele din domeniul inteligentei 

artificiale din toata Europa - a mentionat Comisia Europeana intr-un 

comunicat transmis StartupCafe.ro. Initiativa face parte din sprijinul 

global pe care UE il acorda ecosistemului european de excelenta si 

incredere in IA si din Strategia digitala a Comisiei. 

 

Noul mecanism va viza in principal firme aflate intr-un stadiu 

incipient sau in crestere, investind in dezvoltarea de aplicatii IA si 

tehnologii revolutionare care completeaza in mod direct IA, cum ar fi 

tehnologia blockchain, internetul obiectelor si robotica. Aceasta 

completeaza si se bazeaza pe expertiza BEI si FEI in sectorul 

respectiv, dezvoltata prin intermediul actualului proiect-pilot privind 

inteligenta artificiala/tehnologia blockchain in valoare de 100 de 

milioane EUR din cadrul InnovFin pentru capitaluri proprii si al 

finantarii directe de catre BEI pentru companiile din domeniul IA prin 

intermediul instrumentului sau de tip venture debt. 
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Prin colaborarea cu investitori privati, Banca Europeana de Investitii 

preconizeaza ca va sprijini aproximativ 20-30 de firme mici si 

mijlocii (IMM), care vor primi finantari de peste 1 milion de euro 

fiecare. 

Noile fonduri vor fi disponibile in UE si in tarile asociate la 

programul Orizont 2020 si se preconizeaza ca vor fi utilizate in 

urmatorii patru ani. Astfel, startup-uri de inteligenta artificiala din 

Romania si Republica Moldova sunt eligibile. 

 

Investitiile vor fi efectuate prin intermediul managerilor de fonduri 

sustinuti de Fondul European de Investitii, alaturi de investitori 

privati. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.startupcafe.ro 

 

Nou fond european de 700 milioane 
Euro pentru firme IT 
 

Firmele IT europene care vor sa se dezvolte si sa iasa pe 

pietele internationale vor putea obtine noi finantari printr-un 

fond de investitii de 700 de milioane de euro, lansat de o 

companie europeana de capital. 

 

Firma de investitii Highland Europe, cu birouri la Londra si Geneva, 

a anuntat, luni, 7 decembrie 2020, ca a lansat cel de-al patrulea 

fond al sau, in valoare de 700 de milioane de euro. Cu acesti bani, 

firma europeana va investi in „cele mai impresionante echipe ale 

acestui continent, conduse de fondatori, in domenii de busines in 

software si internet”. Investitorii cauta in principal companii IT 

europene aflate in stadiu de scale-up, care vor sa se extinda pe 

piete globale si sa creasca pana vor ajunge sa se listeze pe burse. 

Highland Europe constata ca in acest moment continentul dispune 

de oportunitati de finantare de tip seed si serie A (de ordinul 

milioanelor de euro) pentru startup-uri tech, dar exista un mare 

deficit de investitii in runde de serie C (de cate 40-100 milioane de 

euro), de care au nevoie companiile IT aflate in expansiune. 

 

De-a lungul timpului, firma de capital Highland Europe a investit in 

principal in companii IT care dezvolta servicii pentru consumatori, 

doua exemple notabile fiind olandezii de la WeTransfer (transfer de 

fisiere mari pe internet) si finalndezii de la Wolt (platforma online de 

livrari). 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.startupcafe.ro 

 

Noi reguli pentru fondurile sociale 
regionale, de coeziune si sociale ale 
Uniunii Europene in urmatorii 7 ani 
  

In data de 1 decembrie 2020 s-a semnat un acord politic provizoriu 

cu privire la modul in care tarile UE vor putea cheltui fondurile 

regionale, de coeziune si sociale ale UE pentru 2021-2027. Astfel, 

negociatorii Parlamentului si ai Consiliului au fost de acord ca 

resursele totale pentru fondurile economice, sociale si teritoriale 

disponibile pentru 2021-2027 sa fie in valoare de 330 miliarde euro. 

 

Acordul inseamna ca regiunile mai putin dezvoltate vor continua sa 

beneficieze de un sprijin substantial al UE, cu rate de cofinantare 

de pana la 85% din fondurile furnizate de UE. Rata de cofinantare 

pentru regiunile in tranzitie si cele mai dezvoltate a fost stabilita la 

60% si, respectiv, 40%. 

 

http://www.startupcafe.ro
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Simplificarea si consolidarea Acordului de parteneriat. Acordurile 

de parteneriat, care sunt pregatite de autoritatile nationale, pentru 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul de 

Coeziune, Fondul Social European Plus (FSE +) si Fondul European 

pentru Pescuit si Maritim (FEPAM) vor fi simplificate si limitate la 35 

de pagini , cu exceptia cazului in care statele membre doresc sa 

mearga mai departe.  

 

Autoritatile regionale, locale, urbane si alte autoritati publice, 

partenerii economici si sociali, societatea civila, precum si 

organismele de cercetare, dupa caz, vor fi parteneri cheie la 

acorduri. 

 

Introducerea principiilor orizontale pentru fondurile UE. 

Parlamentul a reusit sa integreze patru principii generale pe care sa 

le respecte pentru a primi finantare UE: 

• respectarea Cartei drepturilor fundamentale a UE; 

• egalitatea de gen si integrarea; 

• combaterea discriminarii; 

• respectarea obiectivelor ONU de dezvoltare durabila si a Acordului 

climatic de la Paris. 

 

Guvernanta economica solida. Masurile legate de suspendarea 

fondurilor atunci cand tarile nu respecta orientarile UE privind 

politicile economice si de ocupare a fortei de munca vor fi limitate in 

timp (procedurile de suspendare pot fi aplicate numai intre 2023 si 

2025). Sanctiunile legate de nerespectarea obiectivelor economice 

nationale, cum ar fi deficitul excesiv, nu vor fi aplicabile atat timp cat 

clauza clauza derogatorie generala a Pactului de stabilitate si 

crestere este activata. Fondurile FSE + si Interreg nu pot fi 

suspendate. 

 

Pasii urmatori. Conform comunicatului, lucrarile la nivel tehnic vor fi 

finalizate in curand pentru a reflecta rezultatele acordului. Se va 

astepta ca Parlamentul si Consiliul sa aprobe continutul acordului. 

Indiferent de data la care regulamentul intra in vigoare, alocarea 

resurselor financiare se va aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.fonduri-structurale.ro 

 

Proiectul de OUG pentru schema 
dedicata agentiilor de turism si 
domeniului HoReCa, lansat in 
consultare publica! 
  

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a lansat 

vineri,  4 decembrie 2020,  in consultare publica, un Proiect de 

Ordonanta de urgenta a Guvernului privind unele masuri pentru 

acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din 

domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie 

si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul 

pandemiei COVID 19. 

 

Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ 

asupra operatorilor economici din sectorul turistic (structuri de 

cazare, structuri de alimentatie, agentii de turism) prin acordarea 

unui ajutor nerambursabil destinat acoperirii partiale a pierderii din 

cifra de afaceri sau rulaj, in cazul agentiilor de turism, suferita in anul 

2020, comparativ cu anul 2019, in cuantum de 20%, pentru 

urmatoarele tipuri de emitenti, inregistrati in scopuri fiscale pe 

teritoriul Romaniei: 

• agentii de turism licentiate care desfasoara activitati conform 

codurilor CAEN 7911, 7912, 7990 

• structuri de primire turistica cu functiuni de cazare clasificate, care 

desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 

5590 

• structuri de alimentatie, care desfasoara activitati conform 

codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630. 

• Intreprinderile beneficiare trebuie sa nu fi fost intreprinderi in 

dificultate, dar s-au confruntat cu dificultati sau au intrat in 

dificultate ulterior, din cauza pandemiei. Valoarea maxima a 

ajutorului de stat care poate fi acordata unui beneficiar prin 

prezenta schema este de 800.000 euro/ intreprindere. 

 

Durata schemei de ajutor de stat este de la data adoptarii sale pana 

la 30.06.2021, plata sumelor corespunzatoare urmand a fi realizata 

in 30 de zile, dar nu mai tarziu la data de 31.12.2021. 

 

Prin schema de ajutor de stat se acorda ajutoare de stat unui numar 

estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de 

cazare, 52.583 structuri de alimentatie si 5.460 agentii de turism. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.fonduri-structurale.ro 

 

Eveniment de brokeraj 

TAVOLA 2021 

21-23 Martie 2021, Belgia 
 

Targul Tavola este unul dintre cele mai atractive targuri de 

produse alimentare de calitate premium din Europa. Desfasurat 

in perioada 21-23 martie 2020 in incinta Kortrijk Xpo,  Belgia, 

targul Tavola aduce impreuna lideri de piata puternici si mici 

producatori artizanali, care vor prezenta un sortiment neobisnuit 

de delicatese, atent selectate, si produse delicioase de inalta 

calitate. 

 

Cu ocazia targului Tavola, Enterprise Europe Network prin 

organizatiile sale membre din peste 15 tari organizeaza in zilele de 

22 si 23 martie 2021 un eveniment de brokeraj international, oferind 

astfel posibilitatea firmelor sa interactioneze in scopul dezvoltarii de 

noi parteneriate de afaceri. 

 

Organizat sub forma unor intalniri fata in fata, pre-rezervate, intre 

producatori si potentiali cumparatori, acest eveniment de brokeraj 

este o initiativa a grupului sectorial agrofood al Enterprise Europe 

Network si vizeaza conectarea cumparatorilor si producatorilor din 

sectorul alimentar si al bauturilor. 

 

Evenimentul de intalniri de afaceri se adreseaza in aceeasi masura 

producatorilor de produse de ultima generatie din sectorul alimentar 

si al bauturilor si cumparatorilor specializati in mancaruri si bauturi 

fine. Participarea la evenimentul de brokeraj international este 

gratuita pentru firme, dar inregistrarea in prealabil este obligatorie.  

 

Enterprise Europe Network prin organizatiile sale membre ofera 

asistenta inainte, in timpul si dupa evenimentul de intalniri de afaceri. 

Asadar, firmele romanesti interesate sa participe la intalnirile brokeraj 
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international organizate in cadrul Tavola 2021 sunt rugate sa 

contacteze reprezentantii CENTI Cluj-Napoca - persoana de 

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

 
Eveniment de brokeraj:  
Sustainable Packaging - Are You 
Ready? 
24-25 Martie 2021, Germania 
 

Reducerea cantitatii de deseuri generate de  ambalaje, precum 

si utilizarea unor ambalaje durabile sunt provocari majore ale 

societatii, iar raspunsurile la aceste provocari pot fi gasite de 

start-up-uri inovatoare, IMM-uri si companii mari care,  intr-un 

proces creativ, pot oferi solutii salvatoare personalizate.  

 

In acest context, la Koelnmesse, Germania, cu ocazia Anuga 

FoodTec 2021 (23-26 martie 2021), Enterprise Europe Network 

ofera cadrul ideal pentru intalniri de afaceri, aducand impreuna firme 

din intreaga UE si nu numai pentru a vorbi despre ambalaje si 

pentru a gasi solutii durabile si inovatoare.  

 

Astfel, Enterprise Europe Network, prin organizatiile sale membre 

din Austria, Elvetia, Finalnda, Franta, Germania, Polonia, Spania si 

Suedia, invita firmele active in sectorul ambalajelor si domenii 

conexe la un eveniment de brokeraj international intitulat: 

“Sustainable Packaging - Are You Ready? 2021”. 

 

Evenimentul de brokeraj international, care se va desfasura in zilele 

de 24 si 25 martie 2021, va reuni producatori si cumparatori din 

intreaga lume (companii mari, IMM-uri), dar si inovatori (start-up-uri, 

IMM-uri) care vor prezenta solutii pentru ambalare. 

 

Firmele participante la intalnirile de afaceri vor avea posibilitatea de 

a-si prezenta ideile si de a initia si dezvolta parteneriate noi. Firmele 

inscrise la evenimentul de intalniri de faceri pot fi producatori, 

comercianti/ agenti in comertul cu amanuntul, reciclatori, investitori 

etc.  

 

Enterprise Europe Network prin organizatiile sale membre ofera 

asistenta inainte, in timpul si dupa evenimentul de intalniri de 

afaceri.  

 

Asadar, firmele romanesti interesate sa participe la intalnirile 

brokeraj international Sustainable Packaging - Are You Ready?  

2021 sunt rugate sa contacteze reprezentantii CENTI Cluj-Napoca - 

persoana de contact: Cristina Balgaradean, e-mail: 

cristina.balgaradean@icia.ro 



 
AMS si SSM in agricultura: dificultatea 
evaluarii riscurilor biomecanice 
 

Mai mult de o treime din forta de munca de la nivel mondial este ocupata 

in agricultura – un sector asociat cu un risc mare de AMS. Agricultura 

implica multa munca repetitiva. Manipularea manuala si ridicarile, in 

special, pot provoca tensiuni musculare si pozitii incomode. Munca in aer 

liber si particularitatile terenului sunt o provocare pentru proiectarea 

masinilor agricole. Natura variata a activitatii ingreuneaza evaluarea 

riscurilor. 

 

Un nou document aflat in dezbatere analizeaza utilizarea mecanizarii 

pentru a reduce riscul de afectiuni musculo-scheletice in sectorul agricol, 

in special de afectiuni ale membrelor superioare si descrie cum a 

contribuit INAIL-CONTARP (Institutul national de asigurari impotriva 

accidentelor de munca – departamentul consultativ pentru evaluarea 

riscului si preventie) la standardizarea evaluarii riscurilor biomecanice prin 

utilizarea listei de verificare OCRA (actiuni profesionale repetitive).  

 

Documentul contine si un studiu de caz despre agricultura din regiunea 

Marche din Italia si descrie sprijinul acordat de INAIL, Institutul national 

italian de asigurare impotriva accidentelor de munca, pentru a ajuta 

microintreprinderile agricole si intreprinderile agricole mici sa previna 

afectiunile musculo-scheletice. Documentul analizeaza si utilizarea unui 

instrument web elaborat recent care sa-i faca pe lucratori mai constienti 

de riscuri, cum sunt miscarile repetitive ale membrelor superioare 

asociate cu culesul de fructe. 

 

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

 

Prevenirea afectiunilor 
musculoscheletice profesionale — 
cum poate ajuta cartografierea 
corporala si a pericolelor 
 

Evaluarea riscurilor la locul de munca — in scopul identificarii riscurilor si 

a solutiilor de gestionare a acestora — este esentiala pentru succesul 

prevenirii, astfel cum este prevazuta in legislatia UE si in cea nationala. 

Este putin probabil sa poata fi eliminat fiecare risc in parte, dar pot fi 

intreprinse masuri simple pentru reducerea si gestionarea factorilor 

de risc care duc la AMS. 

Toate persoanele de la locul de munca ar trebui sa se implice in 

identificarea riscurilor si sa propuna metode de prevenire a acestora. 

Instrumentele si resursele noastre ofera orientari privind modul in care 

poate fi incurajata o astfel de participare, sprijin practic pentru efectuarea 

de evaluari ale riscurilor si sfaturi pentru prevenirea AMS. 

 

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. 

 

Ele ajuta la preventia afectiunilor musculo-scheletice (AMS) identificand 

factorii de risc pentru AMS si sunt deosebit de utile atunci cand exista 

probleme cu cititul sau bariere de limba. 

 

Noua noastra fisa de informare contine o recomandari pas cu pas pentru 

desfasurarea de sedinte de cartografiere corporala si a pericolelor. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://healthy-workplaces.eu/  

 

Modelul austriac al scolii in miscare: a 
face scoala de calitate inseamna a 
permite copiilor sa-si satisfaca nevoia 
naturala de miscare. 
 

Tinerii si adolescentii trebuie sa faca suficienta miscare pentru a se 

dezvolta armonios. Cercetarile au aratat ca miscarea insuficienta poate 

duce la probleme comportamentale si la afectiuni musculo-scheletice 

(AMS). 

 

In contextual campaniei de  prevenire a afectiunilor musculo-scheletice, 

documentul de dezbatere propus analizeaza modelul austriac al „scolii in 

miscare”, care se bazeaza pe importanta de a le oferi elevilor ocazia de a 

face miscare cand sunt la scoala, de a-i ajuta sa-si mentina si sa-si 

imbunatateasca starea de bine.  

 

Documentul de dezbatere a fost elaborat pentru a sprijini promovarea 

unei sanatati musculo-scheletice bune in randul copiilor si al tinerilor (prin 

activitati fizice) si pentru a contribui la cresterea gradului de constientizare 

a importantei pe care o are miscarea.  

 

 

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. 


