
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 

Raportul Comisiei Europene privind impactul 
pandemiei de Covid-19 asupra comertului 
global si al Uniunii Europene 
 

In contextul crizei sanitare provocate de pandemia de coronavirus, Directoratul 

General pentru Comert al Comisiei Europene a intocmit un raport cu privire la 

impactul virusului Covid-19 asupra comertului Uniunii Europene. 

 

Aceasta analiza reprezinta una dintre putinele incercari realizate pana acum, cu scopul 

de a evalua impactul Covid-19 asupra fluxurilor comerciale. Rezultatele analizei au fost 

comparate cu cele mai recente prognoze ale Organizatiei Mondiale a Comertului 

publicate la 8 aprilie. 

 

Raspandirea rapida a virusului a determinat autoritatile guvernamentale din diverse tari 

sa inchida temporar afacerile, sa restrictioneze calatoriile si circulatia oamenilor. Aceste 

masuri vor conduce la contractii puternice la nivelul productiei economice, a cheltuielilor 

de uz casnic, a investitiilor, precum si la nivelul comertului international. 

 

Potrivit analizei elaborate de echipa de economisti sefi ai Directoratului General pentru 

Comert, se estimeaza ca in 2020 comertul global se va reduce cu 9,7%. La nivelul 

Uniunii Europene, in 2020, contractia economica generata de Covid-19 prevede o 
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reducere de 9,2% a exporturilor de bunuri si servicii in afara 

spatiului comunitar si o scadere de 8,8% a importurilor extra-UE. In 

termeni absoluti, acest lucru inseamna o reducere a exporturilor cu 

aproximativ 285 miliarde euro si a importurilor extra-UE cu 240 

miliarde euro (bunuri si servicii). Exporturile sectoarelor primare 

(altele decat energia) si comertul cu servicii se dovedesc a fi mai 

putin afectate decat sectoarele de productie, cele mai multe dintre 

ele inregistrand contractii de peste 10% la exporturi. Echipamentele 

de transport si utilajele electrice se dovedesc a fi cele mai puternic 

afectate. 

 

Raportul integral al Comisiei Europene privind impactul pandemiei 

de Covid-19 asupra comertului global si al Uniunii Europene, poate 

fi consultat accesand linkul: https://trade.ec.europa.eu/doclib/

docs/2020/april/tradoc_158713.pdf. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://ccir.ro/ 

 

 

1,6% dintre microintreprinderi si 
4,3% dintre intreprinderile mici au 
inregistrat cresteri in perioada 
Covid-19 
 

Doar 1,6% dintre microintreprinderi si 4,3% dintre 

intreprinderile mici au inregistrat cresteri, in perioada Covid-19, 

semn ca au avut mai multa flexibilitate in a se adapta noilor 

cerinte si conditii. Este rezultatul final al campaniei „Construim 

impreuna #ViataDupaCOVID19” initiata de Ingenius Hub si la 

care au participat peste 800 de organizatii. Cu toate problemele 

inregistrate, firmele mici nu au apelat la somaj tehnic si nu 

intentioneaza sa o faca, daca isi revin in perioada verii. 

 

Desi au cautat solutii sa ramana operationale intr-o proportie cat 

mai mare, firmele mici se afla in dificultate din punct de vedere 

financiar si au resurse pentru una-doua luni. 25% dintre ele spun ca 

sunt in risc de a-si declara insolventa daca nu primesc sprijin pentru 

redresare pe parcursul urmatorului trimestru. Aproape 10% dintre 

intreprinderi au putut opera complet in perioada starii de urgenta 

datorita digitalizarii. 

 

O alta concluzie a cercetarii este faptul ca, pe masura ce trecem de 

la microintreprinderi la intreprinderi mari, creste procentul celor care 

nu au inregistrat pierderi majore. 69% dintre intreprinderile mari au 

declarat ca nu sunt afectate de dificultati financiare. 

 

Intr-un asemenea context fara precedent, este imperios necesar ca 

masurile adoptate de Guvern sa aiba un temei solid in consultari 

reale cu piata. Am dorit sa ne asiguram ca Executivul aude si vocea 

unor organizatii mai mici din tara si chiar a antreprenorilor in mod 

direct. 

 

„Am vrut sa aratam ca se poate construi un dialog serios si 

constructiv, care sa includa toate cele 4 medii - privat, academic, 

asociativ si public. Ingenius Net a fost construit pe acest principiu si 

credem ca numai in aceasta formula putem dezvolta strategii 

coerente pentru economia romaneasca.” - Rodica Lupu, fondatoare 

Ingenius HUB. 

 

Rezultatele obtinute in urma cercetarii initiate de Ingenius HUB in 

cadrul campaniei „Construim impreuna #ViataDupaCOVID19” au 

facut posibila identificarea celor mai acute probleme ale mediului de 

afaceri, precum si a solutiilor celor mai eficiente care se impun la 

nivel national pentru relansarea economiei romanesti dupa criza 

generata de pandemie. 

 

Astfel, datele furnizate de participantii la studiu au stat la baza unei 

serii de consultari intre mediul de afaceri si reprezentantii 

Guvernului – atat in cadru general, cat si pe sectoare ale industriei – 

in urma carora s-a conturat un set de masuri asumat colectiv, care a 

ajuns pe masa Executivului. „Am raspuns, in aceasta perioada, 

tuturor invitatiilor la dialog venite din partea mediului privat. 

Consultarile au adus un input util pentru Guvern si au consolidat 

relatia cu mediul de afaceri. Nu toate masurile propuse pot fi 

aplicate, pentru ca bugetul de stat se afla sub presiune, dar 

analizam cu seriozitate toate propunerile si vom bifa tot ceea ce 

este posibil, in special in privinta lansarii de apeluri de finantare 

pentru IMM-uri in perioada imediat urmatoare.”- Tanase 

Stamule, consilierul pe probleme economice al prim-ministrului. 

 

Peste 100 de masuri propuse Guvernului in urma consultarilor.  

Memorandumul, care cuprinde solutiile propuse Guvernului, include 

masuri cu caracter general, precum si masuri specifice pentru 

diferite sectoare ale industriei – special afectate de restrictiile 

impuse de pandemie. Dintre acestea amintim: 

• Scutirea de taxe pe o perioada de 3 luni pentru toate 

intreprinderile care au mentinut si continua sa mentina integral 

locurile de munca; 

• Crearea unei proceduri simplificate si unitare de acordare a 

creditelor pentru capital de lucru pentru microintreprinderi; 

• Includerea serviciilor profesiilor liberale si a ONG-urilor cu 

activitate economica in categoria celor care pot accesa credite 

pentru capital de lucru, in limita a 20.000 lei; 

• Lansarea unui program de finantare din fonduri guvernamentale 

sau europene pentru digitalizare, cu o finantare simpla, de pana 

la 200.000 lei; 

• Lansarea unui program de finantare pentru pregatirea IT a 

personalului din IMM-uri si microintreprinderi, indiferent de nivelul 

de calificare si fara autorizare ANC; 

• Cresterea pragului de deducere de la impozit pentru 

sponsorizarea ONG-urilor din educatie SEN, servicii sociale si 

medicale la 40%; 

• Masuri specifice industriilor agro-alimentara, IT, sanitara, de 

constructii, de entertainment si cultura, de turism si HORECA; 

• Lansarea investitiilor in infrastructura in ritm accelerat. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://www.wall-street.ro/ 

 

Sase idei de top: cum se pot 
reinventa companiile pentru a 
depasi mai usor crize,  precum cea 
generata de coronavirus 
 

Criza generata de coronavirus, care a lovit mediul de afaceri in 

ultimele aproape trei luni, poate fi o lectie importanta pentru 

viitor. Companiile se pot folosi de ea pentru a-si pune la punct 

planuri care sa le ajute sa traversele mai usor momente dificile 

similare. wall-street.ro a stat de vorba cu mai multi manageri si 

prezinta sase idei de top. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158713.pdf.
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158713.pdf.
https://ccir.ro/
https://www.wall-street.ro/


 

1. Este nevoie de un plan de continuitate a afacerilor 

”In primul rand, este obligatoriu ca fiecare companie sa aiba un plan 

de continuitate a afacerilor. Si asta gandindu-se la cele mai 

imposibile sau improbabile situatii. Ce facem daca nu mai putem 

functiona normal? Crearea unui astfel de plan, dar si exersarea lui 

de cateva ori ne va gasi mult mai pregatiti pentru neprevazut”, 

considera Mirela Marin, head of corporate bank IT Domain, 

Deutsche Bank Global Technology Center. Potrivit 

acesteia, inovarea si digitalizarea sunt factori cheie care ar trebui sa 

existe in strategiile fiecarei companii. Mai mult, un alt punct 

important il reprezinta existenta unei guvernante clare, precum si a 

unor indicatori de performanta inclusiv comportamentala si de 

continuitate a afacerilor care permit monitorizarea activitatii si care 

ofera capacitatea de a lua decizii rapide si adaptare la noile conditii.  

Planurile de comunicare cu angajatii, clientii si stakeholders, 

precum si transparenta in procesul decizional sunt de asemenea 

puncte importante care necesita atentie. 

 

2. Inovatie, design thinking si digital transformation 

In acest moment se schimba paradigme manageriale, de leadership 

si de business. Daca pana acum doar in anumite domenii se vorbea 

de inovatie, marketing, agile sau design thinking si digital 

transformation, cred ca pe viitor aceste concepte vor fi adoptate de 

tot mai multe companii”, considera Georgiana Iancu, managing 

director InkingBrands. 

 

3. Adaptare rapida si combinare eficienta a mediilor online si 

offline 

Cosmina Elena Cozma, marketing manager la Zentiva Romania, 

considera ca inovatia, tehnologia, creativitatea, viteza de actiune, 

diversitatea si agilitatea sunt elementele necesare unei companii in 

noul context. Mediul de afaceri nu va mai fi la fel ca inainte de 

aceasta criza. ”Acele companii care se vor putea adapta rapid si vor 

implementa solutii alternative, care isi vor putea dezvolta 

componenta digitala si care vor putea oferi valoare adaugata in 

mediul online, combinat cu cel offline, vor avea cele mai multe 

sanse de succes”, a explicat Cozma. 

 

4. Flexibilizarea programului de lucru va deveni noul cuvant de 

ordine 

”Este evident dupa aceasta criza ca, in foarte multe domenii de 

activitate, modul de raportare fata de programul clasic de lucru si 

prezenta la birou trebuie regandite. Intram intr-o noua paradigma in 

care flexibilizarea programului de lucru va deveni noul cuvant de 

ordine, iar interactionarea virtuala va incepe sa prevaleze”, a 

declarat Iuliana Cernat, CEO Germina Agribusiness. De asemenea, 

orientarea modelelor de business va incepe sa se bazeze din ce in 

ce mai mult pe principiul diversificarii si eliminarii dependentei de 

surse unice, fie ca vorbim de lanturi de aprovizionare, de productie, 

de distributie etc. 

 

5. Businessul trebuie descompus si analizate elementele 

importante 

”Astazi, mai mult ca oricand, companiile au nevoie de lideri 

autentici, deschisi adaptarii si invatarii. Cu siguranta vom trece 

printr-o perioada dificila pe care nicio carte de business nu o poate 

prezice, pentru ca astazi ne intalnim cu necunoscutul, dar educatia 

si pregatirea unui lider acum poate face diferenta, adaptabilitatea la 

schimbare si agilitatea liderilor va fi cruciala pentru viitorul 

companiilor”, a declarat Razvan Gabriel Popa, director executiv 

Alusystem. El considera ca reinventarea este un proces ce necesita 

sacrificii si pentru ca acestea sa nu afecteze intreaga companie 

(toate business unit-urile) si mai ales nu angajatii, trebuie gandit in 

primul rand o descompunere a businessului si o analiza pe 

elementele importante ce compun intregul business: clientii target, 

canalele de comunicare, relatia cu clientii, activitatile cheie, 

resursele cheie, partenerii principali, valorile si obiectivul companiei, 

veniturile si costurile. Analiza acestor elemente sta la baza 

reinventarii si aici putem observa ca taierea costurilor este a noua 

parte din solutie si pe termen lung nu poate crea valoare respectiv, 

cresterea businessului. 

 

6. Viteza de reactie a companiilor face diferenta 

”Una din partile foarte importante legate de asemenea situatii este 

timpul de reactie al companiilor. Cele mai multe dintre ele nu aveau 

un plan de continuitate in afaceri, de aceea si-au petrecut prima 

luna pregatindu-l. In schimb, alte companii care au pus accentul pe 

a avea un asemenea plan, au avut o misiune mai usoara”, a 

explicat Alpár-György Katona, general manager, Agile Networks 

Technologies. El a dat exemplul companiei pe care o reprezinta, 

care desi este o organizatie relativ noua pe piata tehnologiei, a 

inceput foarte repede dialogurile cu angajatii, si-a revizuit planul de 

afaceri in conformitate cu noua situatie si a impartasit in cadrul 

organizatiei, in mod transparent, toate planurile si masurile luate.  

Aspectul cel mai important este agilitatea, prezentata in mediile 

tehnice ca fiind un element indispensabil, adica capacitatea de a te 

adapta repede oricarui tip de situatie. Cei care isi vor adapta 

mentalitatea, cultura, infrastructura si procesele vor iesi castigatori 

din situatii ca cea de fata. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://www.wall-street.ro/ 

 

IMM INVEST ROMANIA 
 

Programul IMM INVEST ROMANIA permite IMM-urilor afectate 

semnificativ de criza COVID-19 sa isi asigure lichiditatile 

pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin 

accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de 

investitii si/ sau unul sau mai multe credite/ linii de credit 

pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM in numele 

si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice.  

Plafonul maxim de garantare alocat este de 15 miliarde lei. 

 

AVANTAJELE CREDITULUI GARANTAT IMM INVEST 

• Statul poate garanta pana la 90% din valoarea creditelor pe care 

le accesati la una din bancile partenere! 

• Nu platiti dobanda, comision de garantare sau alte costuri de 

acordare! Costurile finantarii sunt subventionate in procent de 

100% de la bugetul de stat, pana la data de 31.12.2020, cu 

posibilitati de prelungire. 

• Nu platiti comision de rambursare anticipata! 

• Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10.000.000 lei 

pentru investitii si pana la 5.000.000 lei pentru capital de lucru! 

 

CREDITE PENTRU CAPITAL DE LUCRU pentru 

INTREPRINDERILE MIJLOCII 

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti 

beneficia de: 

https://www.wall-street.ro/


• finantari in valoare de pana la 5.000.000 lei; 

• garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor; 

• durata finantarii este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de 

prelungire pentru inca 36 de luni; 

• rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este 

subventionata 100% de la bugetul de stat; 

• costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor 

acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul 

de stat. 

 

CREDITE PENTRU CAPITAL DE LUCRU pentru 

INTREPRINDERILE MICI SI MICRO 

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti 

beneficia de: 

• finantari pentru capital de lucru de pana la 1.000.000 lei pentru 

intreprindere mica si pana la 500.000 lei pentru microintreprindere; 

• garantii de stat de maxim 90% din valoarea creditului; 

• durata finantarii este de pana la 36 de luni, cu posibilitatea de 

prelungire pentru inca 36 luni; 

• rata dobanzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subventionata 100% de la 

bugetul de stat; 

• costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor 

acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul 

de stat. 

 

CREDITE PENTRU INVESTITII pentru INTREPRINDERILE 

MIJLOCII 

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti 

beneficia de: 

• finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei; 

• garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, 

exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente; 

• durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei 

perioade de gratie de maxim 18 luni; 

• rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este 

subventionata 100% de la bugetul de stat; 

• costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor 

acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul 

de stat. 

CREDITE PENTRU INVESTITII pentru INTREPRINDERILE MICI SI 

MICRO 

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti 

beneficia de: 

• finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei; 

• garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, 

exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente; 

• durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei 

perioade de gratie de max. 18 luni; 

• rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este 

subventionata 100% de la bugetul de stat; 

• costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor 

acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul 

de stat. 

 

Sumele acordate cu respectarea conditiilor programului nu vor putea 

fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://www.imminvest.ro/ 

 

APELURI DESCHISE - MINISTERUL 
FONDURILOR EUROPENE 
 

Fii responsabila de sanatatea ta – programe regionale de 

preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al 

cancerului de col uterin – etapa II – Regiunea de dezvoltare 

Centru 

Incepere: 26 mai 2020, 16:00 

Se termina: 15 iunie 2020, 16:00 

Program: 2. Programul Operational CAPITAL UMAN (POCU) 

Eveniment Tags: depistare precoce, Regiunea de dezvoltare 

Centru, cancerului de col uterin – etapa II, programe regionale de 

preventie, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin 

 

Sprijin pentru personalul din sanatate implicat direct in 

transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul 

pacientilor infectati cu COVID-19 

Incepere: 18 mai 2020, 16:00 

Se termina: 1 iulie 2020, 16:00 

Program: 2. Programul Operational CAPITAL UMAN (POCU) 

Eveniment Tags: COVID-19, personalul din sanatate, personalul din 

sanatate implicat direct in 

transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul 

pacientilor infectati cu COVID-19 

 

Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  

COVID-19 

Incepere: 15 mai 2020, 08:00 

Se termina: 30 septembrie 2020, 17:00 

Program: 1. Programul Operational INFRASTRUCTURA MARE 

(POIM) 

Eveniment Tags: crizei sanitare, COVID-19 

 

Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei 

COVID-19 

Incepere: 8 mai 2020, 12:00 

Se termina: 1 iunie 2020, 16:00 

Program: 2. Programul Operational CAPITAL UMAN (POCU) 

Eveniment Tags: covid, Pandemie, grupurilor vulnerabile 

https://www.imminvest.ro/


 

Sprijin pentru salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup 

temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor 

epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de 

urgenta decretata 

Incepere: 6 mai 2020, 10:00 

Se termina: 9 iunie 2020, 16:00 

Program: 2. Programul Operational CAPITAL UMAN (POCU) 

Eveniment Tags: covid, Sprijin financiar pentru mentinerea locurilor 

de munca, salariatii, angajatoriI, SARS-CoV-2, starii de urgenta 

 

Pentru mai multe informatii accesati: http://mfe.gov.ro/calendar 

 

FONDURI NORVEGIENE  
La inceputul lunii mai a.c., a fost anuntata prelungirea Programului 

de Dezvoltare a IMM-urilor in Romania  pana in 17 septembrie 

2020. Apelul a fost lansat in februarie, iar termenul initial era 28 mai.  

Solicitanti eligibili sunt IMM-urile si intreprinderile mari care vor sa 

realizeze activitati IT&C, produse si servicii „verzi” sau tehnologii 

inovatoare, prietenoase cu mediul.  

 

Grantul accesat poate fi intre 200 mii euro si 2 milioane euro.  

Cheltuielile eligibile sunt costuri cu personalul din proiect, cheltuieli 

de deplasare si diurne, echipamente noi sau second-hand, 

consumabile, achizitionarea de imobiliare si terenuri.  

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://

www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/

Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/ 

 

Centru de excelenta a mobilei in 
Transilvania 
 

Echipa de management a Cluster Mobilier Transilvan (CMT) a fost 

implicata in conceperea si scrierea a trei propuneri de proiecte care 

vizeaza inovarea, dezvoltarea si cercetarea. 

 

Al patrulea proiect, realizat cu clusterele partenere din regiune, reia 

conceptul de Digital Innovation Hub, pentru a sustine transformarea 

digitala a intreprinderilor mici si mijlocii. 

 

Cel mai ambitios proiect al clusterului este Centrul de Excelenta a 

Mobilei (CEM), unde vor fi laboratoare de prototipare, optimizare, 

automatizare, economie circulara si mobilier inteligent. 

 

CEM a fost gandit impreuna cu companiile Antares Romania – 

Scaune.ro, E-Laborator Feeria, Salice, Marlex, Serban si Asociatii, 

Basic Point, Hygia Consult. Dezvoltarea de scaune inteligente va 

continua alaturi de Antares si Artena Furniture, prin combinarea de 

solutii ergonomice cu solutii informatice. 

 

“Impreuna cu Ghise Design dorim infiintarea unui centru pentru 

dezvoltarea de produse de mobilier, cu depozitare automatizata si 

comercializare online, ce include vizualizarea produselor in 3D”, 

conform CMT. 

 

CMT a fost infiintat in 2012, cu 22 de membri fondatori, iar in 

prezent se apropie de 100: firme, institutii si universitati – cu 

interese diverse in industria mobilei, de la furnizori la producatori si 

de la distribuitori la specialisti in activitati conexe, de suport pentru 

industrie. 

 

Acesta include membri din Regiunea Nord-Vest (Cluj, Bihor, Bistrita-

Nasaud, Maramures, Satu-Mare, Salaj). El detine eticheta Gold, 

fiind prima entitate din Romania certificata astfel la nivel europen 

pentru excelenta managementului. CMT este membru fondator al 

Consortiului Clusterelor din Transilvania de Nord. 

  

Pentru mai multe informatii accesati: https://

www.transilvaniabusiness.ro 
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Site-ul precampaniei AMS 
„Locurile de munca sanatoase 
usureaza sarcinile” este acum 
online 
 

Vedeti un esantion din urmatoarea campanie! Noul site contine o 

multime de informatii si de resurse utile cu privire la afectiunile 

musculoscheletice profesionale si la motivele pentru care trebuie 

sa le tinem sub control. 

 

In octombrie 2020, in etapa preliminara lansarii campaniei 

din Saptamana europeana pentru securitate si sanatate in munca , 

se vor adauga pe site mai multe instrumente si resurse, in mai 

multe limbi. Dar nu e nevoie sa asteptati — pe pagina noastra 

puteti afla deja cum puteti participa la campanie! 

 

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

 

AMS profesionale: de ce sunt inca 
atat de frecvente si ce se poate 
face pentru a proteja lucratorii si 
intreprinderile? 
 

Cele mai recente cercetari ale EU-OSHA analizeaza de ce 

afectiunile musculoscheletice (AMS) continua sa reprezinte o 

preocupare majora in materie de securitate si sanatate la locurile 

de munca din Europa, in pofida eforturilor legislative sustinute de 

preventie. 

 

Intr-o noua analiza a literaturii de specialitate, examinam riscurile 

si tendintele noi si emergente asociate cu AMS profesionale, 

lacunele din strategiile actuale de preventie si modul in care s-ar 

putea ameliora metodele de preventie. Aceasta face parte dintr-un 

proiect mai amplu in care au fost analizate politicile, programele si 

instrumentele existente in materie de prevenire a AMS. Studii de 

caz suplimentare din sase tari europene constata ca abordarile 

holistice bazate pe dovezi privind gestionarea riscurilor la locul de 

munca sunt esentiale pentru o preventie eficace. 

 

Aceasta actiune face parte dintr-o activitate de cercetare 

multianuala menita sa sustina prevenirea si gestionarea AMS 

profesionale prin informatii si recomandari fiabile oferite factorilor 

de decizie, autoritatilor nationale, angajatorilor si organizatiilor 

sectoriale. Rezultatele vor fi valorificate si in campania noastra 

2020-22 „Locurile de munca sanatoase iti fac sarcina mai usoara!” 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
Opriti pandemia: Planul de actiune 
al EU-OSHA pentru locuri de 
munca sanatoase 
 

Sub sloganul „Locurile de munca sanatoase opresc pandemia”, 

EU-OSHA a lansat o initiativa pentru a aborda provocarile privind 

siguranta si sanatatea in munca in contextul pandemiei actuale, 

oferind o serie de recomandari pentru locul de munca cu privire la 

COVID-19. 

 

Resursele contin: Recomandarile UE pentru limitarea raspandirii 

virusului si masuri de preventie pentru revenirea la locul de munca 

in conditii de siguranta si sanatate; informatii despre reducerea la 

minimum a expunerii la agenti biologici; videoclipuri de 

sensibilizare si o serie de linkuri catre materiale despre bune 

practici, oferite de organizatii ale UE si internationale. 

 

Planul de actiune este corelat cu campania agentiei privind 

afectiunile musculoscheletice, intitulata Locurile de munca 

sanatoase iti fac sarcina mai usoara!  si care va fi lansata in luna 

octombrie. Site-ul precampaniei ofera deja ghiduri practice, 

instrumente si resurse vizuale pentru telelucrul la domiciliu intr-un 

mod sanatos. 

 

Veniti alaturi de noi si transmiteti informatia! Ajutati-ne sa 

combatem pandemia! 

 

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/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. 


