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Eveniment de Brokeraj “Global Renewable
Energy Supply Chain Conference and Brokerage
Event”
14 iunie 2018, Liverpool, Marea Britanie

accesand

linkul:

tehnologice ale IMM-urilor cu solutiile
oferite de cercetarea stiintifica

Evenimentul se va concentra pe oportunitatile internationale disponibile pentru intreprinderile
active in sectorul energiei regenerabile. Se va concentra pe prezentarea regiunii orasului
Liverpool (LCR) ca centru potrivit pentru intreprinderile inovatoare care deservesc lantul
global de aprovizionare cu energie din surse regenerabile si va oferi oportunitati de
colaborare internationala, tehnologica si C&D. Evenimentul va fi impartit in doua sectiuni. In
cursul diminetii, va avea loc o sesiune plenara care va include vorbitori principali din sectorul
energiei regenerabile. In cursul dupa-amiezii, va avea loc o sesiune de brokeraj, in cadrul
careia delegatii vor participa la intalniri prestabilite, cu scopul de a explora oportunitatile de
cooperare tehnologica, comerciala si de cercetare si dezvoltare.

Mai
multe
informatii
chain.b2match.io/

Noi facem legatura intre nevoile

https://global-renewable-energy-supply-
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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

Evenimentul de Brokeraj
Business Matching Event
ENERGA B2B2018
19 iunie 2018, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Agentia de Dezvoltare a Regiunii Economice din Sarajevo
SERDA si Reteaua Enterprise Europe din Bosnia și
Hertegovina, cu sprijinul multor organizatii internaționale si
agenții de sprijinire a afacerilor din Uniunea Europeana si din
regiune, organizeaza Evenimentul de Brokeraj in cadrul
ENERGA 2018, in perioada 19-21 iunie 2018.
Evenimentul de Brokeraj din 2018 va avea loc pe 19 iunie 2018
la Centrul Skenderija din Sarajevo si va oferi sprijin companiilor
in gasirea de parteneri internationali potriviti, in functie de
propriile nevoi si interese.
In cadrul Targului International si a Conferintei ENERGA 2018,
Sarajevo va deveni un centru energetic regional, reunind peste
100 de expozanti din 15 tari din regiune si din lume, care isi vor
prezenta produsele, serviciile, proiectele si ideile companiilor
lor. ENERGA 2018 se desfasoara sub sloganul “THINKING
THE FUTURE”.
Tematica Evenimentului de Brokeraj cuprinde:
• Energie
• Electrice-electronice
• Minerit
• Mediu inconjurator
• Metal si mașini
• Constructii si materiale de constructie
• Inginerie, proiectare si consultanta
Participarea la acest eveniment este gratuita si include:
• Program de intalniri personalizat (de 20 de minute)
• Pachet de informatii furnizat in ziua evenimentului
• Asistenta partenerilor Enterprise Europe Network inainte, in
timpul si dupa eveniment
Limba oficiala vorbita: engleza.
Termenele limita:
• 13 iunie 2018: inregistrarea online a participantilor
(introducerea profilului de cooperare pe pagina web a
evenimentului);
• 18 iunie 2018: alegerea profilurilor interesante si rezervarea
intalnirilor B2B pe pagina web a evenimentului;
• 19 iunie 2018: evenimentul de brokeraj ENERGA B2B 2018
Mai multe informatii accesand linkul:
http://www.energa2018.talkb2b.net/
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Evenimentul de Brokeraj
“Partnering Event on Material
Innovations at International
Conference MatX”
27 - 28 iunie 2018, Nuremberg, Germania
Conferinta internationala „MatX” a Bayern Innovativ GmbH
avea loc in perioada 27- 28 iunie 2018 in inima metropolei
cercetare bavareze Erlangen-Nuremberg. Conferinta
adreseaza expertilor din industrie, inovatorilor stintifici
materiale, cercetatorilor, distribuitorilor si investitorilor.

va
de
se
de

Evenimentul pune in legatura provocarile din domeniul stiintei
materialelor cu noutatile din domeniu, oferind astfel un punct de
plecare pentru produsele viitoare.
Aici, factorii de decizie din companii de varf intalnesc start-upuri puternice si creative, dar si oameni de stiinta din zonele F&E
si din institutii precum universitati si institute de cercetare.
De ce sa participati?
• Pentru a intalni
profesionisti din
materialelor si a sectoarelor adiacente;

domeniul

stiintei

• Pentru a fi la curent cu numeroasele dezvoltari stiintifice,
tehnologice și de afaceri;
• Pentru a impartasi expertiza si produsele cu potentiali clienti,
parteneri de cercetare si dezvoltare, distribuitori si investitori.
• Pentru a profita de o platforma internationala cu speakeri
renumiti;

• Pentru a va actualize cunostintele.
Mai multe informatii accesand linkul:
https://matx2018.b2match.io/
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Future tech of mobility Brokerage
Event at Formula Student
Netherlands 2018
10 iulie 2018, Assen, Olanda
Evenimentul de Brokeraj Future Tech of Mobility va fi organizat
pe 10 iulie, axat pe mobilitatea durabila. Evenimentul va avea
loc in cadrul competitiei de design international Formula
Student Olanda 2018.
In cadrul acestei competitii internationale elevii proiecteaza,
fabrica si construiesc o masina prototip. In acest an, in
perioada 9-12 iulie, va avea loc cea de-a doua editie în Olanda,
la care vor participa 1500 de studenti din 18 tari.
Evenimentul de Brokeraj cuprinde vizite de afaceri, ateliere,
conferinte si concerte organizate de Enterprise Europe Network
si vizeaza companii din sectorul auto si mobilitate. Domeniile
de interes ale evenimentului sunt mobilitatea electrica,

combustibilii durabili, hidrogenul, celulele de combustie si
stocarea energiei, iar participantii vor avea oportunitatea de a
intalni cumparatori, furnizori si dezvoltatori de tehnologie activi in
domeniul mobilitatii inovatoare.

acest brokeraj pentru a stabili colaborari, a discuta oportunitati
pentru viitoarele proiecte de cercetare si dezvoltare si a planifica
urmatorii pasi generali pentru a raspunde nevoilor industriei
europene.
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Reuniunile orientate spre proiect se vor concentra asupra
aspectelor importante necesare pentru a incepe colaborarile:

Evenimentul de Brokeraj
“Structural Integrity, Safety and
Reliability”
28- 30 august 2018, Belgrad, Serbia

Enterprise Europe Network Serbia, in colaborare cu ESIS
(Societatea Integritatii Structurale Europene) si Societatea
pentru Integritate Structurala si Viata "Prof. Dr. Stojan Sedmak"
din Serbia invita antreprenorii si institutiile stiintifice sa participe
Evenimentul de Brokeraj privind integritatea structurala,
siguranta si fiabilitate din perioada 28-30 august 2018.
The brokerage will give opportunity to request meetings with
22nd European Conference on Fracture participants.
Reprezentantii din industrie, furnizorii de tehnologie,
organizatiile de cercetare si mediul academic sunt invitati la

• cele mai recente informatii direct de la participantii la
conferinta,
• discutarea celor mai recente oportunitati de finantare;
• prezentarea si dezvoltarea de noi idei de proiecte;
• initierea unui contact transfrontalier.
Limba oficiala de conversatie: engleza

Participarea la eveniment este gratuita.
Inregistrarea este deschisa pe site-ul evenimentului: http://
www.ecf22.talkb2b.net.
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EU news for businesses
Evenimente
Webinar: A cultural understanding for business expansion and
innovation – 25 April, 15:00 CET. CUBE IN este un portal de
invatare care sprijina companiile mici din UE a intelege mai bine
oportunitatile de afaceri si inovare pe pietele emergente, printr-o
mai buna intelegere a diferențelor culturale. In 25 aprilie 2018,
CUBE IN gazduieste un webinar pentru a explica oferta de sprijin
si oportunitatile companiilor.

Politici UE pentru afaceri mai bune
Capital Markets Union: breaking down barriers to cross-border
investments and accelerating delivery. Comisia Europeana a făcut
un pas important spre dezvoltarea unei Uniuni a pietelor de capital
(CMU) prin promovarea surselor alternative de finantare si
eliminarea barierelor din calea investitiilor transfrontaliere. Pe baza
progreselor inregistrate deja de la lansarea CMU in 2015, aceste
noi propuneri vor stimula piata transfrontaliera a fondurilor de
investitii, vor promova piata UE a obligatiunilor garantate ca sursa
de finantare pe termen lung si vor asigura o mai mare siguranta
pentru investitori.
European Commission addresses regulatory barriers to innovation
by signing second Innovation Deal on batteries for electric
vehicles. Comisia Europeana a facut un alt pas pentru a ajuta la
depasirea barierelor de reglementare percepute pentru inovare. Un
acord de inovare a fost semnat de opt parteneri din partea
autoritatilor nationale si regionale, precum si de inovatori din
Franta si Olanda, care au avut ca obiectiv sa analizeze daca
reglementarea favorizeaza reciclarea si reutilizarea bateriilor
pentru vehicule electrice ecologice si eficiente din punct de vedere
industrial.
Travel with your digital subscriptions. Regulamentul UE privind
portabilitatea transfrontaliera a serviciilor de continut online se va
aplica de la 1 aprilie 2018. Europenii care au cumparat filme, serii,

emisiuni sportive, jocuri sau carti electronice on-line de acasa, vor
putea sa le acceseze atunci cand calatoresc in intreaga UE. Pe de
alta parte, companiile si furnizorii de continuturi din UE vor trebui
sa ofere acces "ca la domiciliu" abonatilor care sunt temporar in
afara tarii lor de resedinta.
European Commission proposes new measures to ensure that all
companies pay fair tax in the EU. Comisia Europeana a propus noi
norme pentru a se asigura ca activitatile digitale de afaceri sunt
impozitate intr-un mod echitabil si favorabil cresterii in UE. Doua
propuneri legislative distincte vor conduce la o impozitare mai
echitabila a activitatilor digitale in UE. Prima initiativa urmareste sa
reformeze regulile privind impozitul pe profit, astfel incat profiturile
sa fie inregistrate si impozitate, in cazul in care intreprinderile au o
interactiune semnificativa cu utilizatorii prin intermediul canalelor
digitale. A doua propunere raspunde solicitarilor din partea mai
multor state membre ale UE de a impune o taxa interimara care sa
acopere principalele activitati digitale care in prezent scapa de
impozitul total în UE.
Rules against unjustified geoblocking enter into force. Noile reguli
impotriva geoblocarii nejustificate au intrat in vigoare in luna martie
si vor deveni realitate pentru cetatenii UE incepand cu 3 decembrie
2018. Prin aceste noi reguli, consumatorii vor putea gasi cele mai
bune oferte online atunci cand cumpara bunuri si servicii in
intreaga UE, fara a fi discriminare pe baza nationalitatii si a
domiciliului. Comerciantii au noua luni sa se adapteze si sa
introduca modificarile necesare pentru a respecta regulile UE.

Implicati-va!
Do you want to help make better policies for start-ups in Europe?
Answer the EU start-up Monitor. Contributia dvs. va contribui la
elaborarea unor politici mai bune, bazate pe dovezi, pentru start-up
-uri in Europa. Răspunsul la acest sondaj durează aproximativ 1012 minute si toate rsspunsurile sunt anonime.
Give feedback on the new bioeconomy strategy.
Datorita
bioeconomiei, putem crea produse inovatoare si energie din
natura. Puteti contribui la formularea noii politici UE privind
bioeconomia, oferind feedback cu privire la actualizarea strategiei

din 2012.

Targul International pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Zootegnie,
AGRARIA
19-22 aprilie 2018, Jucu, Cluj-Napoca

Targul International pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Zootegnie, AGRARIA, este organizat de DLG Intermarketing SRL, din anul
1995 si pana in present. De-a lungul anilor si-a cladit un nume puternic, devenind evenimentul agricol numarul 1 al Transilvaniei. Ajuns la
cea de a 24-a editie, AGRARIA va avea loc in perioada 19-22 aprilie 2018, in Parcul Industrial Tetarom III, in localitatea Jucu, judetul Cluj.
AGRARIA promite si in 2018 sa fie un important loc de intalnire pentru fermieri, specialisti, manageri si autoritati din domeniul agriculturii.
Astfel, targul reprezinta in continuare o platforma de comunicare optima unde participantii pot incheia contracte noi, isi pot consolida relatiile
cu clientii traditionali si pot discuta despre tendintele si inovatiile aparute in agricultura, industrie alimentara si zootehnie.

Accesul la targ se face pe baza de:
Tichet de ACCES GRATUIT obtinut prin INSCRIEREA ONLINE pe site http://www.agraria.info.ro
Invitatie din partea expozantilor/partenerilor/organizatorului
Bilet de intrare achizitionat la casa de bilete din cadrul expozitiei

Inregistreaza-te ca vizitator AICI.

Program AGRARIA:
Joi, 19 aprilie 2018/ Orele: 10:00-18:00

Vineri, 20 aprilie 2018/ Orele: 10:00-18:00
Sambata, 21 aprilie 2018/ Orele: 10:00-18:00
Duminica, 22 aprilie 2018/ Orele: 10:00-18:00

Pentru orice detalii suplimentare http://www.agraria.info.ro/

Noutati OSHA
Noua campanie coordonata de Agentia
Europeana pentru Sanatate si Securitate
in Munca (EU-OSHA), ce se va derula
intre 2018-2019 va avea ca tematica
„Locuri de munca sanatoase: Gestiunea
substantelor periculoase 2018-19”.
Aceasta campanie va incepe pe data de 25 aprile
2018 si va fi organizata in mai mult de 30 de tari,
fiind sustinuta de o retea de parteneri precum:
puncte focale nationale, parteneri oficiali ai
campaniei, parteneri sociali europeni, parteneri
media, Enterprise Europe Network, institutiile UE,
dar si alte agentii ale UE.
Obiectivele campaniei:
•
Cresterea gradului de constientizare a
riscurilor
prezentate
de
substantele
periculoase la locul de munca
•
Promovarea unei culturi a prevenirii pentru
eliminarea sau gestionarea eficienta a
riscurilor
•
Imbunatatirea si intelegerea riscurilor
asociate cu substantele cancerigene
•
Vizarea lucratorii cu nevoi si vulnerabilitati
specifice
•
Furnizarea de informatii privind evoluia
politicilor si legislatiei relevante
Pentru mai multe informatii puteti accesa link-ul:
https://healthy-workplaces.eu/
Alaturati-va noua ca partener oficial
campaniei inainte de data de 20 mai

al

EU-OSHA invita societatile si organizatiile
europene si internationale sa devina parteneri
oficiali de campanie in cadrul campaniei sale
2018-19 — Locuri de munca sanatoase prin
managementul substantelor periculoase. In
schimbul promovarii active a campaniei si a
obiectivelor sale, partenerii se vor bucura de
vizibilitate pe site-ul campaniei si de promovare
prin intermediul canalelor de comunicare ale EUOSHA. Printre alte avantaje se numara invitatiile

la evenimentele principale, oportunitati de
colaborare in retea si materiale de campanie.
Candidatii trebuie sa aiba o reprezentanta sau
membri de retea in mai multe state membre ale
UE. Sunt invitati si ziaristii si editorii din punctele
de difuzare a presei europene, nationale si
regionale interesati de securitatea si sanatatea la
locul de munca sa devina parteneri mass-media
ai campaniei.
OiRA ajuta la gestionarea riscurilor in materie de
securitate si sanatate in sectorul transporturilor
rutiere si in cel al restaurantelor din Franta.
Un nou studiu de caz privind OiRA (platforma
online interactiva de evaluare a riscurilor)
evidentiaza parteneriatele, comunicarea clara si
stimulentele ca factori principali de reusita in
crearea si punerea in aplicare a unor instrumente
pentru sectorul transporturilor rutiere si sectorul
restaurantelor din Franta.
Instrumentele OiRA create in Franta pun accentul
pe microintreprinderi si intreprinderile mici si
mijlocii (IMM) si vizeaza cateva sectoare cu nivel
ridicat de accidente si boli profesionale. Doua
dintre acestea sunt industria transporturilor rutiere
si cea a restaurantelor, care sunt dominate de
IMM-uri.
Aproape o treime din MIM-urile din sectorul
transporturilor si-au evaluat deja riscurile in
materie de securitate si sanatate cu ajutorul
instrumentului OiRA si se estimeaza ca din ce in
ce mai multe intreprinderi mici vor beneficia de
acest instrument.
EU-OSHA doreste sa obtina feedback cu privire
la activitatile sale si la rezultatele obtinute pentru
a creste relevanta eforturilor sale in viitor. Ne
puteti ajuta in acest demers completand un scurt
chestionar, care nu va dura mai mult de 15
minute.
Sondajul este realizat pentru EU-OSHA de
consortiul ICF si GfK si poate fi completat in
limbile engleza, franceza, germana, italiana si
spaniola. Va rugam sa ne spuneti ce credeti
despre EU-OSHA. Faceti clic aici pentru a incepe.
Va multumim!

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 mesajul
urmator.
Faceti clic aici pentru a spune unui
prieten!

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.

Contact
CENTRUL DE TRANSFER
TEHNOLOGIC
CENTI Cluj-Napoca
INCD-INOE2000
Institutul de Cercetari pentru
Instrumentatie Analitica (ICIA)
Donath 67
400293 Cluj-Napoca

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!

Tel: (+4) 0264 420 590
Fax: (+4) 0264 420 667

Pentru informatii suplimentare legate de evenimente, va rugam
sa ne contactati.
centi@icia.ro
www.centi.ro
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.

