
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 

Finanțări pentru startup-uri medicale Europene prin 
Venture Centre of Excellence (VCoE) 
 

Startup-urile și firmele care inovează în medicină și alte științe ale vieții, pot accesa 

finanțări in valoare totala de 1,7 miliarde Euro, prin 8 fonduri de investiții Europene, 

susținute de UE și de mari companii. 

 

Venture Centre of Excellence (VCoE) este un program de co-investiții public-privat pentru 

finanțarea IMM-urilor Europene din domeniul sănătății (întreprinderi mici și mijlocii). 

Lansat  în urmă cu un an de Comisia Europeană si beneficiind de 150 de milioane Euro 

din Fondul European pentru Investiții (FEI), capabilitățile de investiții VCoE au crescut 

simtitor ajungand la 1,7 miliarde Euro (inclusiv contribuția FEI) si sunt grupate în 8 fonduri 

de investiții, dupa cum urmeaza: Ysios Biofund III; Panakes II Fund Purple; 415 Capital; 

Asabys Partner II; Andera Partners Biodiscovery 6; MTIP II; EIR Venture; Jeito Fund. 

 

Cele 8 fonduri de investiții acordă finanțări de capital de risc startup-urilor și firmelor mici 

și mijlocii care dezvoltă tehnologii în medicină, bilogie și alte așa-numite științe ale vieții. 

Sunt vizate în principal startup-uri din Europa, dar și din Israel și SUA. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.startupcafe.ro, https://eithealth.eu/  
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Colectivul  

CENTI Cluj-Napoca  

va ureaza  

Sarbatori Fericite! 

http://www.centi.ro
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Măsura 4.1.1. „Investiții în activități 
productive”  - finanțări de max. 1 milion 
Euro pentru IMM  
 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a avansat 

un orizont aproximativ pentru lansarea sesiunii de înscrieri la 

Măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive” (noua Măsură 

3”), prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii 

(IMM) vor putea obține fonduri Europene de câte 50.000-1 

milion de Euro. 

 

Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1.1. „Investiții în activități 

productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării 

efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19, a 

Programului Operațional Competitivitate, este în proces de 

consolidare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și va fi 

publicat în formă finală în aproximativ o lună. 

 

După ce forma finală a Ghidului solicitantului va fi aprobată, cei 

interesați vor avea la dispoziție o perioadă de 30 de zile până la 

lansarea apelului, pentru pregătirea proiectului în vederea depunerii 

acestuia. 

 

Bugetul alocat este de 300 milioane Euro fonduri Europene plus 

58,3 mil. Euro fonduri de la bugetul de stat. 

 

Valoarea minima a finanțării nerambursabile, ca urmare a 

observațiilor transmise în perioada de consultare publică este de 

50.000 Euro, iar valoarea maximă este de 1.000.000 Euro. 

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile 

productive este 95% pentru micro întreprinderi, 90% pentru 

întreprinderi mici si, respectiv, 85% pentru întreprinderi mijlocii. 

 

Programul de finanțare POC 4.1.1 – „Investiții în activități 

productive” va fi unul competitiv, cu depunere continuă până la data 

închiderii apelulului.  

 

Printre activități eligibile se numără:  

►Construirea/achiziția /extinderea spațiilor de producție/servicii – 

maxim 50% din valoarea proiectului;  

►Dotarea cu active corporale, necorporale. 

 

Sesiunea de înscrieri ar urma să se deschidă peste aprox.2 luni, în 

luna decembrie 2021. Durata de implementare a proiectelor este de 

maximum 24 de luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2023.  

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.startupcafe.ro, https://

mfe.gov.ro/  

 

Sprijin de 80.000 Euro pentru startup-uri 
tech 
 

Startup-urile românești care dezvoltă tehnologii de 

sustenabilitate în domenii de la agricultură până la energie și 

sănătate, se pot înscrie într-un accelerator de afaceri European 

care oferă sprijin de max. 80.000 Euro fiecare. 

 

Sustainability – Copenhagen este unul dintre acceleratoarele de 

afaceri deschise de către fondul de investiții estonian Wise Guys.  

Wise Guys sustine startup-uri care dezvoltă tehnologii pentru 

companii (B2B) în domenii ca: agriTech, foodTech, medTech, 

edTech, sexTech, smart city, mobility, energy și supply chain. 

 

Startup-urile trebuie să aibă deja un produs minim viabil (MVP), o 

echipă solidă și pasionată și ambiții internaționale. Echipele 

selectate vor putea obține sprijin de câte 50.000 Euro (în bani) și 

30.000 Euro prin programul de accelerare. La schimb, startup-urile 

vor ceda 9% din firmă către Wise Guys. 

 

Înscrierile la acceleratorul Sustainability-Copenhagen se pot face 

până cel tarziu in data de 8 decembrie 2021. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.startupcafe.ro, https://

startupwiseguys.com  

 

Access2Procurement – instrument util 
pentru oportunități de licitație publică în 
afara granițelor Uniunii Europene 
 

Comisia Europeană a lansat Access2Procurement, o nouă 

extindere a platformei Access2Markets, care va oferi 

companiilor Europene informații importante și actualizate 

despre oportunitățile de licitație publică în afara granițelor 

Uniunii Europene.  

 

Access2Procurement se află în prezent într-o fază pilot si va fi un 

instrument util în special companiilor mici și mijlocii care au acces 

limitat la informații legate de achiziții în țări terțe. Aceasta platforma 

face parte din eforturile Comisiei Europene (CE) de a extinde 

oportunitățile companiilor Europene de a face comerț dincolo de 

granițele Uniunii Europene (UE). 

 

În această primă fază, Access2Procurement conține informații 

despre licitațiile de achiziții publice din Canada la care au acces 

companiile din UE, pe baza angajamentelor Canadei atât în temeiul 

Acordului Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind 

achizițiile publice (AMP), cât și al Acordului comercial bilateral între 

UE și Canada (CETA); alte țări vor fi integrate în instrument într-o 

etapă ulterioară. 

 

Noul instrument Access2Procurement include, pe langa de țară și 

sectorul licitației, și informațiile conținute de obicei într-un anunț de 

licitație: entitatea contractantă, obiectul și valoarea estimată a 

achiziției. 

 

Pentru mai multe informatii accesati:  https://trade.ec.Europa.eu/    
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Eveniment de brokeraj:  
TURNING CONTACTS INTO CONTRACTS  
01-05 noiembrie 2021, Turcia - virtual 
 

Enterprise Europe Network invită companii, universități, instituții de 

cercetare și dezvoltare, start-up-uri, clustere, asociații, organizații 

publice și private să participe la un eveniment de brokeraj 

internațional intitulat: „Transformarea contactelor în contracte” care 

va fi organizat în format virtual in perioada 1-5 noiembrie 2021. 

 

Camera de Industrie din Ankara și Camera de Comerț și Industrie 

din Serbia, împreună cu peste 50 de organizații membre Enterprise 

Europe Network din întreaga lume invită companii, universități, 

instituții de cercetare și dezvoltare, start-up-uri, asociații, organizații 

publice și private la un eveniment de brokeraj internațional având 

următoarele tematici: 

- TIC, software și servicii digitale; 

- Medicină, sănătate și farmacie; 

- Mobila; 

- Produse alimentare si băuturi; 

- Turnare și prelucrare etc. 

 

Participanții la evenimentul de brokeraj internațional „Transformarea 

contactelor în contracte” vor avea ocazia să stabilească 

parteneriate de afaceri, tehnologie și cercetare, dar și alianțe 

strategice. Înregistrarea la evenimentul de brokeraj  este gratuită si 

se face direct pe platforma b2b dedicata: https://turning-contacts-

into-contracts.b2match.io  

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://turning-contacts-into-

contracts.b2match.io 

 

 
 

Eveniment de brokeraj:  
EU-Singapore Matchmaking Event 
11-12 noiembrie 2021, Singapore 
 

În contextul Săptămânii inovării și tehnologiei din Singapore 

(SWITCH), care are loc în perioada 8 - 12 noiembrie 2021, Comisia 

Europeană cu sprijinul Delegației Uniunii Europene (UE) la 

Singapore și a Ministerul Comerțului și Industriei din Singapore, va 

organiza in zilele de 11 si 12 noiembrie 2021 un eveniment de 

brokeraj UE – Singapore, care va avea loc in format virtual. 

 

Evenimentul de brokeraj internațional va fi organizat de Comisia 

Europeană și Enterprise Singapore (ESG), cu sprijinul Delegației 

UE la Singapore, a Ministerului Comerțului și Industriei din 

Singapore și a Federației Producătorilor din Singapore (SMF) și 

facilitat de Platforma Europeană pentru Colaborarea Clusterelor 

(ECCP) și Enterprise Europe Network. 

 

Organizat prin intermediul platformei B2Match, evenimentul de 

matchmaking UE - Singapore va reuni organizații de tip cluster și 

IMM-uri din UE, țări COSME din afara UE și Singapore. 

Evenimentul va oferi o oportunitate unică de a promova discuțiile si 

schimbul de idei Cluster to Cluster (C2C), Cluster to Business 

(C2B) și Business to Business (B2B) între participanții activi in 

următoarele domenii de activitate: 

 

1) Orașe inteligente și internetul lucrurilor (IoT); 

2) Fabricare avansată; 

3) Energie curată 

4) Economia digitală; 

5) Sănătate și bunăstare; 

6) Alimentație și agricultură; 

7) Inteligenta artificiala (AI) și robotică; 

8) Tehnologii emergente etc. 

 

https://turning-contacts-into-contracts.b2match.io
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Înregistrarea participanților la evenimentul de brokeraj  este gratuită 

si se face direct pe platforma b2b dedicata: https://eu-singapore-

matchmaking-event.b2match.io/home  

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://eu-singapore-
matchmaking-event.b2match.io   
 

Eveniment de brokeraj:  
TORINO FASHIONMATCH 2021 
15 -18 noiembrie 2021, Italia, on-line 
 

Cu ocazia celei de-a VI-a ediții a Saptamanii modei de la Torino, 

Enterprise Europe Network Unioncamere Piemonte împreuna cu 

numeroși membri ai rețelei Europene organizează un eveniment de 

matchmaking virtual intitulat: Torino Fashionmatch 2021. 

Evenimentul de matchmaking internațional este organizat in 

perioada 15-18 noiembrie 2021 si este susținut de grupul sectorial 

Textile & Fashion.  

 

Evenimentul de matchmaking TORINO FASHIONMATCH 2021 

combină întâlniri b2b on-line, ateliere informative si discuții despre 

moda, cu posibilitatea de a urmări spectacole online - defilări pe 

podium cu mărci din întreaga lume care participa la Săptămânii 

Modei Torino 2021.  

Subiecte abordate in cadrul evenimentului de matchmaking Torino 

Fashionmatch 2021: 

• Textile și modă (articole de îmbrăcăminte și accesorii de modă); 

• Industrii creative (accesorii pentru bijuterii); 

• Soluții TIC legate de industria modei; 

• Comerț cu amănuntul, e-commerce. 

Evenimentul de matchmaking reunește companii, cumpărători si 

furnizori de produse si servicii fashion, furnizori de servicii ICT și 

media, investitori și experți în afaceri, platforme de comerț 

electronic și comercianți cu amănuntul dintr-un număr mare de țări 

Europene, precum si din afara UE (Nigeria, Canada, California, 

SUA, EAU ). Firmele din industria modei si domenii conexe 

participa pentru a obține vizibilitate internațională, pentru a vinde 

produse si servicii pe platforma dedicată de comerț electronic și 

pentru a obține contacte internaționale cu experți și dezvoltatori de 

afaceri. 

Torino Fashionmatch 2021 se adresează cu precădere 

următoarelor categorii de participanți 

- Designeri, start-up-uri, branduri inovatoare; 

- IMM-uri si companii producătoare de textile și accesorii; 

- Distribuitori, agenți de vânzări, magazine de moda; 

- Platforme de comerț electronic; 

- Agenții PR, experți în marketing-afaceri și dezvoltare de afaceri; 

- Cumpărători si agenți comerciali cu interes real în găsirea de 

produse noi; 

- Furnizori de servicii TIC pentru industria modei; 

- Investitorii interesați de industria modei și antreprenoriat feminin. 

 

Dacă sunteți în căutarea de noi CONTACTE, CLIENTI, 

PARTENERIATE internaționale sau pur și simplu doriți să 

descoperiți noile TENDENȚE legate de #inovație #fashiontech 

#finanțe durabile pentru industria modei # modă circulară; # apeluri 

Europene adresate industriei modei, participați la acest eveniment 

de matchmaking online! 

 

Înregistrarea la evenimentul de brokeraj Torino Fashionmatch 2021 

este gratuită si se face direct pe platforma b2b dedicata: https://

torino-fashion-match-2021.b2match.io/home pana cel târziu in data 

de 11 noiembrie 2021. 

Înregistrați-va participarea la evenimentul de matchmaking, definiți-

va profilul si prezentați activitatea, produsele si/ sau serviciile in 

domeniul modei, iar apoi inițiați/ rezervați din timp întâlniri online 1:1 

cu potențiali parteneri de afaceri si fiți cu un pas înaintea 

concurenților, fiind prezent la Torino Fashionmatch 2021. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://torino-fashion-match-

2021.b2match.io/ 

 
Eveniment de brokeraj:  
DroneDays 2021 B2B event, 6th edition - 
Drones @ Work  
26 noiembrie 2021, Belgia, on-line 
 

Cea de-a VI-a ediție a evenimentului de brokeraj DroneDays este 

conceputa pentru a venit in sprijinul IMM-urilor Europene și a altor 

actori importanți in domeniul dronelor să abordeze o atitudine 

reziliența pentru o afacere profitabila si durabilă. Evenimentul b2b 

are loc in format on-line in datat de 26 noiembrie 2021 si este 

organizat de Enterprise Europe Network prin membrii sai din Belgia, 

Franta, Portugalia si Spania 

 

Criza generata de pandemia de COVID-19 a avut și are inca un 

impact major asupra afacerilor din întreaga uniune Europeana, dar 

și dincolo de granițele ei. Cele mai afectate de aceasta criza au fost 

IMM-urile; cu toate acestea, IMM-urile s-au dovedit extrem de 

capabile să găsească soluții si facă față provocărilor. 

In acest context, ediția de anul acesta a evenimentului de brokeraj 

DroneDays 2021 este special concepută pentru a oferi IMM-urilor 

Europene posibilitatea de a identifica oportunitățile oferite de noi 

piețe si de a-și diversifica portofoliile actuale de clienți. 

 

Organizat concomitent in cadrul Convenției DroneDays21, 

evenimentul de brokeraj international va aduce in atenția 

participanților noi oportunități pentru a-și dezvolta afacerea într-un 

mod competitiv, prin utilizarea dronelor in aplicații civile și 

comerciale  

 

La evenimentul de brokeraj DroneDays 2021 sunt așteptate sa 

participe ► companii/ start-up-uri/ scale-up-uri/ IMM-uri; 

►universități/ centre de cercetare; ► asociații/ federații; ►autorități 

publice/ organizații guvernamentale; ►ONG-uri; ►investitori/ 

business angels; ►clustere. 

Participarea la întâlnirile b2b înseamnă deschiderea către afaceri 

mai reziliente si mai durabile la nivel internațional prin colaborări 

transnaționale tehnologice, de inovare, cercetare și dezvoltare; 

astfel, companiile producătoare de drone au posibilitatea de a 

întâlni reprezentanți din sectoarele utilizatorilor finali și pot discuta 

despre colaborări win-win. În calitate de companie dintr-un sector 

mai tradițional, participanții au posibilitatea de a intra in contact cu 

noi tehnologii care s-ar putea dovedi a fi o oportunitate excelentă 

pentru a câștiga un avantaj in fata concurentei. 

 

Înregistrarea la evenimentul de brokeraj DroneDays 2021 este 

gratuită si se face direct pe platforma b2b dedicata: https://

dronedays-21-drones-work.b2match.io/home, iar termenul limita 

pentru înregistrare este 24 noiembrie 2021. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://dronedays-21-drones-

work.b2match.io  

https://eu-singapore-matchmaking-event.b2match.io
https://eu-singapore-matchmaking-event.b2match.io
https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/
https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/
https://dronedays-21-drones-work.b2match.io
https://dronedays-21-drones-work.b2match.io


Promovarea sănătății mintale și a stării de 
bine la locul de muncă 
 

Data de 10 octombrie marchează Ziua mondială a sănătății mintale 

pentru a sensibiliza populația la nivel mondial și pentru a mobiliza 

eforturile în sprijinul sănătății mintale.  

Prin tematica din acest an, „Sănătatea mintală într-o lume inegală”, 

stabilită de Federația Mondială pentru Sănătate Mintală, se pune 

accentul pe aspectele prin care se perpetuează inegalitățile în materie 

de sănătate mintală și pe sprijinirea societăților civile pentru a avea un 

rol activ în remedierea acestor probleme. 

 Riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă sunt unele dintre cele 

mai mari provocări în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM). 

Această situație a putut fi observată și mai bine în contextul pandemiei 

de COVID-19, care a avut un impact semnificativ asupra sănătății 

oamenilor, organizațiilor și economiilor naționale. 

Riscurile psihosociale și stresul de la locul de muncă pot fi prevenite și 

gestionate eficient printr-o abordare potrivită, indiferent de mărimea sau 

de tipul întreprinderii. 

 

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

 

Economia circulară — ce înseamnă pentru 
securitatea și sănătatea în muncă? 
 

Europa din 2040 poate arăta foarte diferit. Tranziția UE la o economie 

circulară, care înseamnă fluxul circular și (re)folosirea eficientă a 

resurselor, materialelor și produselor - va aduce probabil schimbări mari 

în lumea muncii. 

 

Al treilea studiu prospectiv al EU-OSHA examinează implicațiile 

economiei circulare pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor utilizând 

patru potențiale scenarii viitoare care pornesc de la analiza literaturii de 

specialitate și interviuri cu experții. 

Scenariile iau în considerare riscurile și oportunitățile pentru securitatea 

și sănătatea în muncă (SSM) și au ca scop să inspire și să informeze 

dezbaterile pe marginea economiei circulare pentru a reduce accidentele 

de muncă și îmbolnăvirile profesionale în următorii ani. 

 

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

 

Săptămâna Europeană pentru securitate și 
sănătate în muncă va avea loc în curând -
între 19 și 23 octombrie 
 

În fiecare an, EU-OSHA și rețeaua sa de parteneri organizează 

„Săptămâna Europeană”, un eveniment major al actualei campanii 

„Locuri de muncă sigure și sănătoase” privind afecțiunile 

musculoscheletice. 

 

Printre activitățile organizate pentru sărbătorirea săptămânii se numără 

conferințe, expoziții, proiecții de film, concursuri și sesiuni de formare. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Webinar despre instrumentele online din 
domeniul securității și sănătății în muncă — 
noi aplicații mobile pentru prevenirea AMS 
de origine profesională 
 

În zilele de 28 și 29 septembrie a.c., EU-OSHA a organizat un webinar 

despre instrumentele online, care a adus în discuție cele mai noi aplicații 

de pe telefoanele inteligente pentru prevenirea afecțiunilor 

musculoscheletice (AMS) de origine profesională. 

 

Există o aplicație pentru orice situație, fie că este vorba de protejarea 

lucrătorilor de riscurile ridicatului obiectelor grele, de proiectarea unei 

evaluări a riscurilor ergonomice sau de gestionarea AMS în sectorul 

coafurii. Experții noștri își vor împărtăși cunoștințele despre 

instrumentele online utile din domeniul securității și sănătății în muncă, 

precum și experiența proprie cu aceste instrumente. 

 

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/
https://osha.Europa.eu/
https://osha.Europa.eu/
https://osha.Europa.eu/
https://osha.europa.eu/en


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. 


