
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 

Eveniment de brokeraj  
Innovation Market - 2019 
Kiev, Ucraina, 5-7 noiembrie 2019 
 

Cu ocazia celei de-a IV-a editii a Forumului International "Innovation Market", care 

are loc la Kiev, in Ucraina, in perioada 5-7 noiembrie 2019, Consortiul Enterprise 

Europe Network Ucraina impreuna cu Universitatea Taras Shevchenko din Kiev 

(TSNUK) si Centrul Expozitional International Kiev (IEC) invita firmele din domeniile 

electronica, IT si telecomunicatii la un eveniment de brokeraj international. 

 

Forumul international “Innovation Market" este de cativa ani un loc de intalnire pentru 

inventatori, producatori si vanzatori de tehnologii inovatoare de varf, experti in domeniul 

inovatiei, start-up-uri, reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai institutiilor 

financiare si de investitii, consultanti in domeniul proprietatii intelectuale etc., care 

participa activ la conferinte, expozitii, competitii de proiecte inovatoare, seminarii si 

discutii de grup care au loc cu aceasta ocazie. 

 

Evenimentul din acest an isi propune sa aduca in atentia celor peste 3000 de vizitatori 

asteptati peste 200 de expozanti, din care aproximativ 50 de start-up-uri. In programul 

Forumului international “Innovation Market" 2019 vor fi dezbatute subiecte de interes 

international care se vor concentra in jurul a 3 directii: 
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• Tendinte de dezvoltare inovatoare in Ucraina si in lume 

(Smart City - Transformarea orasului; Digitalizare - Afaceri si 

Stat; Clustere inteligente). 

 

• Mecanisme financiare pentru sustinerea antreprenoriatului 

inovator (Surse pentru finantarea proiectelor inovatoare; 

Programe de dezvoltare si finantare a intreprinderilor mici si 

mijlocii in Ucraina. Programe regionale). 

 

• Dezvoltarea si sustinerea inovatiilor in institutiile de 

invatamant (Surse pentru finantarea proiectelor inovatoare; 

Educatia stiintifica: experienta globala si potential inovator 

pentru Ucraina; Dezvoltarea infrastructurii inovatoare a 

institutiilor de invatamant superior). 

 

Evenimentul de brokeraj international organizat cu ocazia 

Forumului international “Innovation Market" 2019 isi propune sa 

initieze relatii de cooperare in afaceri si tehnologice si sa 

promoveze start-up-urile din regiune, prin participarea 

reprezentatilor firmelor la intalniri pre-aranjate de aproximativ 

20 de minute. Baza pentru discutii este un catalog online care 

contine toate profilurile de competenta ale fiecarui participant. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: http://

innovationmarket.com.ua 

 

Eveniment de brokeraj  

Match4Industry Business Matching Event  

Kocaeli, Turcia, 6-7 noiembrie 2019 

 

In perioada 6-7 noiembrie 2019, cu ocazia Targului de 

Industrie si Tehnologie SANTEK din Kocaeli, Turcia, 

Enterprise Europe Network prin Centrul European de 

Afaceri din Marmara de Est (ABIGEM East Marmara) invita 

antreprenorii si companiile la un eveniment de brokeraj 

international intitulat - Match4Industry Business Matching 

Event 2019. 

 

Sub egida Enterprise Europe Network, ABIGEM East Marmara 

impreuna cu numeroase organizatii membre ale retelei din 

Bulgaria, Italia, Macedonia, Slovacia, Spania, Rusia etc. invita 

firmele active in domeniul industriei si tehnologiilor la un 

eveniment de brokeraj international care are drept scop 

impulsionarea relatiilor de afaceri intre firme din acelasi sector 

de activitate din Turcia si, respectiv, alte tari ale lumii. 

 

Grupul tinta il constituie firmele active in urmatoarele sectoare: 

● sisteme de automatizare si robotica, ● tehnologia informatiei/ 

informatica, ● masini-unelte, ● metale si aliaje, ● materiale 

plastice si polimeri, ● automobile electrice si electronice,  

● energie etc. Evenimentul de brokeraj se va concretiza prin 

participarea firmelor la intalniri de tip B2B, in cadrul carora 

acestea isi pot prezenta produsele si serviciile si pot identifica 

posibilitati de cooperare pe plan international. Pe langa 

intalnirile bilaterale, care vor avea loc in incinta centrului 

expozitional Interteks International, vor avea loc si vizite la 

sediile companiilor turce din regiune, oferind astfel 

participantilor straini ocazia de a observa mediul de afaceri din 

Kocaeli. 

  

Un sustinator activ al evenimentului de brokeraj organizat de 

Enterprise Europe Network este Ministerul Economiei din 

Republica Turcia, care suporta cheltuielile firmelor straine 

participante la eveniment: costurile legate de cazare (rezervate 

pana la data de 25 octombrie 2019), precum si transferuri 

locale catre punctele de intalnire, traducere (din engleza in 

turca si din turca in engleza) si servirea mesei.  

 

Data limita pentru inregistrarea firmelor la evenimentul de 

brokeraj Match4Industry Business Matching Event 2019 este  

4 noiembrie 2019.  

Pentru mai multe informatii accesati: http://santekfuari.com/en/ 

http://innovationmarket.com.ua
http://innovationmarket.com.ua
http://santekfuari.com/en/


 

Eveniment de brokeraj   

Business Internationalisation Forum Banja 

Vrucica 2019 

Banja Vrucica, Bosnia si Hertegovina,  

7-8 noiembrie 2019 

 

Business Internationalisation Forum Banja Vrućica 2019 

este un eveniment sustinut de mediul de afaceri din Bosnia 

si Hertegovina ce se adreseaza cu precadere IMM-urilor 

interesate in dezvoltarea afacerilor la nivel international.  

 

Cu ocazia acestui forum dedicat afacerilor, organizatiile membre 

Enterprise Europe Network din tari aflate in zona Peninsulei 

Balcanice invita IMM-urile interesate la un eveniment de 

brokeraj international. 

 

Sub egida Enterprise Europe Network, Agentia pentru 

Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Bosnia si 

Hertegovina impreuna cu alte 13 organizatii de sprijin pentru 

IMM-uri din cadrul retelei din Bosnia si Hertegovina, Germania, 

Muntenegru, Serbia, Rusia, Slovenia si Turcia, organizeaza un 

eveniment de brokeraj destinat IMMM-urilor active in 

urmatoarele sectoare de activitate:  

• agricultura; 

• industria de prelucrare a metalelor; 

• industria lemnului si a constructiilor; 

• textile; 

• industria auto; 

• IT; 

• materiale plastice si produse din plastic;  

• turism. 

 

Participarea la evenimentul de brokeraj va oferi IMM-urilor 

oportunitatea de a-si promova direct activitatile, produsele si 

serviciile, de a stabili noi contacte de afaceri si de a identifica 

parteneri de afaceri straini.  

 

Obiectivul principal al evenimentului este punerea in contact a 

IMM-urilor din Bosnia si Hertegovina cu firme straine. 

 

Pe langa IMM-uri, Business Internationalisation Forum Banja 

Vrućica 2019 reuneste organizatii de sprijinire a intreprinderilor, 

organisme guvernamentale si mediul academic interesate sa 

imbunatateasca competitivitatea sectorului IMM-urilor. 

    

Pentru mai multe informatii accesati: http://

bif2019banjavrucica.talkb2b.net/  

 

Eveniment de brokeraj  

B2B Matchmaking Event at the  

12th International Energy Congress and 

Expo 

Ankara, Turcia, 7-8 noiembrie 2019 

 

In perioada 6–8 noiembrie 2019 la Ankara, Turcia, are loc 

cea de-a XXII editie a Congresului si Expozitiei 

Internationale pentru Energie, eveniment la care sunt 

asteptate sa participe companii, institutii publice si private, 

universitati, centre de cercetare etc. din intreaga lume 

active in domenii de activitate legate de energie: energie 

regenerabila, eficienta energetica, stocarea de energie, 

carbune, petrol si gaze naturale, vehicule electrice etc. 

 

Cu aceasta ocazie, in zilele de 7 si 8 noiembrie 2019, Camera 

de Industrie din Ankara impreuna cu partenerii sai din reteaua 

europeana pentru IMM-uri din Spania, Georgia, Republica 

Moldova, Nigeria si Ucraina organizeaza sub egida Enterprise 

Europe Network un eveniment de brokeraj international. 

 

Evenimentul de brokeraj international sustinut de Enterprise 

Europe Network ofera o oportunitate excelenta firmelor 

participante de a intalni potentiali parteneri de afaceri, cercetare 

si/ sau cooperare tehnologica. Intalnirile de tip B2B se vor 

desfasura pe parcursul a doua zile (7-8 noiembrie 2019) si vor 

avea un spatiu special amenajat in incinta centrului expozitional 

ATO Congresium Center. 

 

Avand in vedere tematica congresului si expozitiei 

internationale, la evenimentul de brokeraj sunt asteptate sa 

http://bif2019banjavrucica.talkb2b.net/
http://bif2019banjavrucica.talkb2b.net/


participe firme activ implicate in urmatoarele sectoare: 

 ♦ explorarea si productia de petrol si gaze, ♦ generarea de 

energie electrica, ♦ energie alternativa, ♦carbune si produse 

conexe, ♦ conservarea si stocarea energiei, ♦ furnizare de 

energie etc. 

 

Pentru sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri din regiunea 

Ankara, firmelor straine inregistrate la evenimentul de brokeraj 

le sunt asigurate conditii optime de participare; astfel, cazarea, 

transferurile aeroport-hotel-centru expozitional si, nu in ultimul 

rand, serviciile de catering sunt suportate integral de partenerii 

turci.  

Pentru mai multe informatii accesati:  

https://www.enerjikongresi.com/b2b 

 

Eveniment de brokeraj  

Tex4IM - Matchmaking 

Stockholm, Suedia,  13 noiembrie 2019 

 

Reunind principalele clustere europene active in sectorul 

textil, Tex4IM este un parteneriat european pentru 

modernizarea industriala a sectorului textil si de 

imbracaminte (T&C) creat cu scopul de a dezvolta noi 

cooperari internationale prin imbunatatirea capacitatilor de 

inovare, a modelelor de afaceri, a cunostintelor, a nivelului 

de competente si precum si a altor factori-cheie care stau 

baza viitorului sectorului european de T&C. 

 

Pentru a dezvolta competente puternice, pentru a forma aliante 

strategice si a crea  parteneriate de afaceri pentru companii si 

organizatii din sectorul european T&C, Tex4IM in cooperare cu 

Enterprise Europe Network organizeaza primul eveniment de 

brokeraj international, care va avea loc la Stockholm, Suedia, in 

data de 13 noiembrie 2019. 

 

Organizat sub egida Enterprise Europe Network, Tex4IM – 

Matchmaking 2019 are loc in incinta Muzeului de Istorie din 

Stockholm si se adreseaza urmatoarelor categorii de 

participanti:  

• companii producatoare de textile si/ sau imbracaminte; 

• branduri de moda; 

• producatori de materiale tehnice; 

• companii din alte sectoare, cum ar fi constructii, transporturi si 

mobilitate, aparare, medical, agroalimentar si multe altele, 

interesate de solutii inovatoare pe baza de textile; 

• furnizori de servicii de cercetare-dezvoltare si tehnologice; 

• organizatii de consultanta si sprijin pentru afaceri sau 

acceleratoare de crestere etc. 

 

Tex4IM – Matchmaking 2019 reprezinta o oportunitate unica 

pentru firme pentru a-si prezenta produsele si serviciile in 

domeniul T&C, pentru a initia cooperari internationale de afaceri, 

precum si lanturi de valoare inovatoare datorita prezentei 

garantate a numeroase companii din sectorului textil si de 

imbracaminte din cel putin 8 regiuni diferite din Europa. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://tex4im.b2match.io/ 

 

Eveniment de brokeraj  

Organic Food & Eco Life Matchmaking 

Malmo, Suedia, 13 - 14 noiembrie 2019 

 

Cu ocazia targurilor internationale Nordic Organic Food si 

Eco Life Scandinavia, care au loc la Malmo, Suedia, in 

perioada 13-14 noiembrie 2019, Enterprise Europe Network 

Jönköping & Gotland din Suedia impreuna cu alte 

organizatii membre Enterprise Europe Network gazduiesc 

un eveniment de brokeraj  care se adreseaza mai multor 

categorii de participanti. 

 

Organizatorul principal al evenimentului de brokeraj, Enterprise 

Europe Network Jönköping & Gotland Suedia impreuna cu 

omologii sai din Austria, Germania, Finlanda, Franta, Norvegia 

si Marea Britanie invita firmele din sectorul agrofood, sanatate si 

frumusete si alte domenii conexe sa participe la intalniri de 

afaceri in scopul identificarii de noi parteneriate internationale. 

La cele doua targuri internationale, care se desfasoara in incinta 

centrului de expozitii si conventii MalmöMässan, vor participa 

peste 500 de furnizori de produse alimentare si bauturi, produse 

ecologice, produse cosmetice, de frumusete si sanatate din  

50 de tari. Astfel, evenimentul de brokeraj international  - 

Organic Food & Eco Life Matchmaking – este o oportunitate 

excelenta atat pentru cumparatori, cat si pentru furnizori de a se 

intalni cu potentiali parteneri de afaceri intr-un cadru organizat 

destinat intalnirilor bilaterale pre-aranjate. 

 

Participarea la Organic Food & Eco Life Matchmaking este 

gratuita pentru toate firmele interesate, dar pentru a pastra 

calitatea si seriozitatea evenimentului si pentru a preveni 

anularea si neprezentarea reprezentantilor firmelor la intalniri, 

organizatorii evenimentului vor percepe 100 de euro taxa tuturor 

participantilor care se inregistreaza la evenimentul de brokeraj, 

dar nu se prezinta la intalniri (fara sa informeze in prealabil 

organizatorii). Anularea intalnirilor B2B rezervate nu va fi 

acceptata dupa 5 noiembrie 2019. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://organic-food-eco-life

-matchmaking.b2match.io/  

 

https://www.enerjikongresi.com/b2b
https://tex4im.b2match.io/
https://organic-food-eco-life-matchmaking.b2match.io/
https://organic-food-eco-life-matchmaking.b2match.io/


Eveniment de brokeraj  

Eveniment de brokeraj în domeniul medical 

la MEDICA 2019 

Dusseldorf, Germania, 18-20 noiembrie 2019 

 

Cu ocazia targului international MEDICA 2019, locul de 

intalnire nr. 1 la nivel global pentru sectorul medical, ZENIT 

GmbH impreuna cu Grupul sectorial pentru sanatate al 

Enterprise Europe Network organizeaza un evenimentul de 

brokeraj international. 

 

Evenimentul de brokeraj Healthcare Brokerage Event at 

MEDICA 2019 are loc in perioada 18-20 noiembrie 2019 intr-un 

cadru special amenajat pentru intalniri de tip B2B din incinta 

Messe Dusseldorf. 

 

Scopul evenimentului de brokeraj este de a ajuta intreprinderile, 

universitatile si institutiile de cercetare in identificarea de 

parteneri in Europa pentru cooperarea in afaceri, dezvoltarea 

produselor, acorduri de fabricatie si licentiere sau alte tipuri de 

parteneriate. 

 

Acest eveniment de brokeraj international in domeniul sanatatii  

organizat cu ocazia targului MEDICA are deja o traditie de 20 de 

ani; in 2018, la evenimentul de brokeraj au participat peste  

320 de reprezentanti de firme din peste 30 de tari, cu 

aproximativ 700 de intalniri internationale. 

 

Pana la aceasta data coorganizatori ai evenimentului sunt 

organizatii membre ale Enterprise Europe Network din Franta si 

Grecia. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://

medica2019.b2match.io/ 

 

Eveniment de brokeraj  

Brokerage Event at the 4th Samsun Food 

and Beverage, Food Processing 

Technologies, Packaging and  

Logistics Fair 

Samsun, Turcia, 22 noiembrie 2019 

 

Cu ocazia celei de-a IV-a editii a expozitiei internationale 

destinata sectorului agrofood, tehnologiilor alimentare de 

procesare si logisticii, care are loc la Samsun in Turcia in 

perioada 21-24 noiembrie 2019, Camera de Comert si 

Industrie Samsun organizeaza un eveniment de brokeraj 

international, care va avea loc in data de 22 noiembrie 2019 

in incinta Centrului de Expozitii si Congrese Samsun. 

 

In fiecare an, la targul international Samsun Food and 

Beverage, Food Processing Technologies, Packaging and 

Logistics Fair participa companii care au un profil de activitate in 

sectorul:► agrofood, ► tehnologii pentru industria alimentara, 

► produse alimentare si bauturi, ► domenii conexe (ex. 

produse de curatare, materiale de ambalare a alimentelor) etc. 

Sub egida Enterprise Europe Network, Camera de Comert si 

Industrie Samsun impreuna cu organizatiile membre ale retelei 

din Romania (Camera de Comert, Industrie, Navigatie si 

Agricultura Constanta) si Ucraina (Camera de Comert si 

Industrie Ucraina), invita reprezentantii firmelor active in 

domeniile anterior mentionate sa participe la un eveniment de 

brokeraj international. 

 

Participarea la evenimentul de brokeraj este gratuita si toti 

clientii Enterprise Europe Network  activi in sectorul agrofood si 

domeniilor conexe sunt invitati sa se alature evenimentului. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: http://tuyap.com.tr/en/

samsun 

https://medica2019.b2match.io/
https://medica2019.b2match.io/
http://tuyap.com.tr/en/samsun
http://tuyap.com.tr/en/samsun


Ce este OiRA? 
OiRA – Instrumentul online 

de evaluare a riscurilor – 

este o platforma web care 

permite crearea de 

instrumente de evaluare a 

riscurilor sectoriale in orice 

limba, intr-un mod 

accesibil si standardizat. 

Platforma este creata si gestionata de Agentia Europeana pentru 

Securitate si Sanatate in Munca (EU-OSHA) si are la baza 

instrumentul olandez de evaluare a riscurilor RI&E. 

 

De ce a fost elaborat proiectul OiRA? 
O buna evaluare a riscurilor reprezinta cheia pentru a avea locuri de 

munca sanatoase. Efectuarea de evaluari ale riscurilor poate fi insa 

o adevarata provocare, indeosebi pentru microintreprinderi si 

intreprinderile mici (MIM), care ar putea sa nu dispuna de resursele 

sau de cunostintele in materie de securitate si sanatate in munca 

(SSM) necesare pentru o derulare eficace a unui asemenea proces. 

Scopul OiRA este sa contribuie la eliminarea acestor obstacole. 

Platforma reprezinta prima initiativa la nivelul UE menita sa 

incurajeze microintreprinderile si intreprinderile mici din Uniune sa 

isi evalueze riscurile (in principal cu ajutorul statelor membre si al 

partenerilor sociali – organizatii patronale si sindicale – de la nivelul 

UE si al statelor membre). 

 

Care sunt obiectivele OiRA? 
La nivel european: 

• sa sporeasca numarul de microintreprinderi si intreprinderi mici 

din Europa care isi evalueaza si isi gestioneaza riscurile 

profesionale; 

• sa contribuie (printr-o evaluare adecvata a riscurilor) la reducerea 

numarului de accidente si boli profesionale si la imbunatatirea 

conditiilor de munca; 

• sa ajute intreprinderile (printr-o evaluare adecvata a riscurilor) sa 

devina mai competitive (prin reducerea costurilor asociate 

accidentelor si bolilor profesionale, reducerea numarului de zile 

de concediu medical etc.). 

La nivel national si sectorial: 

• sa puna la dispozitia microintreprinderilor si a intreprinderilor mici 

instrumentele practice OiRA, prin site-urile acestora, si sa 

promoveze utilizarea lor; 

• sa contribuie la atingerea obiectivelor nationale de reducere a 

numarului de imbolnaviri si accidente profesionale, punand 

instrumentele OiRA la dispozitia intreprinderilor. 

La nivelul intreprinderilor: 

• sa garanteze securitatea si sanatatea lucratorilor (o indatorire 

generala a angajatorilor si a intreprinderilor) prin incurajarea 

folosirii instrumentelor OiRA la nivelul intreprinderii si al punctelor 

de lucru sau de desfacere, instituind astfel un proces riguros de 

evaluare a riscurilor; 

• sa risipeasca misterul care planeaza asupra procesului de 

evaluare a riscurilor; 

• sa imbunatateasca conditiile de munca, promovand utilizarea 

instrumentului pentru evaluarea riscurilor la locul de munca si 

marind astfel randamentul intreprinderilor. 

 

Cum functioneaza OiRA? 
OiRA este o platforma online formata dintr-un generator de 

instrumente OiRA (cu ajutorul caruia dezvoltatorii pot crea 

instrumente sectoriale) si din instrumente sectoriale OiRA, 

accesibile prin intermediul unui site interactiv. Generatorul de 

instrumente OiRA este pus la dispozitie gratuit pentru partenerii 

sociali sectoriali din UE si pentru cei nationali, precum si pentru 

autoritatile UE si cele nationale. 

 

Partenerii sociali sectoriali de la nivelul UE sau de la nivel national 

si autoritatile UE sau cele nationale (dezvoltatorii instrumentelor) pot 

utiliza generatorul de instrumente OiRA pentru a crea instrumente 

de evaluare a riscurilor in diferite sectoare, de exemplu in sectorul 

saloanelor de coafura. Aceste instrumente – instrumentele 

sectoriale OiRA – sunt apoi puse la dispozitia microintreprinderilor si 

a intreprinderilor mici pentru a fi utilizate in procesele de evaluare a 

riscurilor. 

 

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/en


Sa asiguram medii de lucru mai 
sigure in scoli, impreuna cu OiRA 
 

Ziua internationala a profesorilor, sarbatorita la 5 octombrie, nu 

este doar un moment in care ne exprimam recunostinta fata de 

cadrele didactice, ci si ocazia de a reflecta la modul in care 

statutul, drepturile si conditiile lor de lucru pot fi imbunatatite. 

 

In stransa cooperare cu EU-OSHA, partenerii sociali de la nivel 

european, ETUCE  (European Trade Union Committee for 

Education) si EFEE (European Federation of Education 

Employers), au elaborat doua instrumente online pentru a 

sprijini educatia si ingrijirea timpurie (ECEC) si institutiile de 

invatamant secundar, in vederea evaluarii riscurilor in materie 

de securitate si sanatate in munca (SSM) si adoptarii de masuri 

preventive si eficiente, atat pentru profesori, cat si pentru 

intregul personal implicat. 

 

Elaborarea acestor instrumente a fost introdusa in 2016 printr-o 

declaratie comuna a celor doi 

parteneri: Prevenirea si combaterea 

riscurilor psihosociale din sectorul 

educatiei. 

 

Riscurile din sectorul educatiei sunt 

multiple, iar instrumentele cuprind un 

numar mare de masuri de prevenire - 

pentru riscuri psihosociale, riscuri de 

alunecari, impiedicari si caderi, riscuri 

care decurg din lipsa de intretinere a 

cladirilor si multe altele. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: 

https://osha.europa.eu/;  

https://oiraproject.eu 

 

 

Cum putem proteja lucratorii 
vulnerabili de substantele 
periculoase? 
 

Unele grupuri de lucratori sunt mai expuse riscului decat altele 

atunci cand sunt expuse la substante periculoase. Acest lucru 

se intampla deoarece acesti lucratori nu au experienta, nu sunt 

informati sau sunt mai vulnerabili fizic.  

 

Alte motive includ schimbarea frecventa a locului de 

munca, lucrul in sectoare in care gradul de sensibilizare 

este scazut sau o sensibilitate fiziologica mai mare sau diferita. 

 

Noua fisa informativa a EU-OSHA privind lucratorii vulnerabili si 

substantele periculoase va poate fi de ajutor.  

 

Ea explica responsabilitatile angajatorilor, evidentiaza grupurile 

de lucratori deosebit de vulnerabile, cum ar fi lucratorii tineri, 

migrantii sau lucratoarele gravide, si explica cum trebuie luate in 

considerare nevoile lor prin evaluarea riscurilor si masuri de 

prevenire. 

 

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

 

Pregatiti-va pentru 
campania pentru 
locuri de munca 
sanatoase 2019! 
 

Pe 12 si 13 noiembrie, EU-OSHA 

impreuna cu partenerii si suporterii sai 

cei mai activi sarbatoresc la Bilbao 

incheierea cu succes a campaniei 

2018-2019 „Locuri de munca 

sanatoase prin managementul 

substantelor periculoase”. 

 

Pentru ultima data in cadrul acestei 

campanii, experti de varf si factori de 

decizie importanti din Europa isi impartasesc experientele si 

scot in evidenta bunele practici in promovarea prevenirii 

expunerii profesionale la substante periculoase si a gestionarii 

lor in siguranta. 

 

Cu ocazia summit-ului se vor sarbatori de asemenea castigatorii 

premiilor pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de 

munca sigure si sanatoase” – zece organizatii au fost premiate 

si au primit aprecierile unui juriu international independent 

pentru gestionarea proactiva si sustenabila a substantelor 

periculoase la locul de munca.   

 

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/;%20https:/oiraproject.eu
https://osha.europa.eu/;%20https:/oiraproject.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. 


