
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 

Consiliul European pentru Inovare contribuie 
cu un buget de peste 10 miliarde euro la 
transformarea ideilor stiintifice in inovatii 
revolutionare  
 

In cadrul unui eveniment desfasurat on-line in luna martie a.c., Comisia Europeana 

a lansat Consiliul European pentru Inovare (CEI), cu un buget de peste 10 miliarde 

EUR pentru perioada 2021-2027, in scopul dezvoltarii si al extinderii inovatiilor 

revolutionare. 

 

Bazat pe un program-pilot de succes derulat in cadrul programului Orizont 2020, CEI nu 

este doar o noutate a programului Orizont Europa, ci este unic in lume: combina 

cercetarea in domeniul tehnologiilor emergente cu un program de accelerare si cu un 

fond de investitii special, Fondul Consiliului European pentru Inovare, si are ca scop 

extinderea intreprinderilor nou-infiintate si a intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) 

inovatoare. Aproximativ 3 miliarde EUR din bugetul CEI vor fi transferati in Fondul CEI. 

De asemenea, a fost publicat primul program de lucru anual al CEI, care deschide 

oportunitati de finantare in valoare de peste 1,5 miliarde EUR in 2021. Totodata, au 

inceput inscrierile pentru doua premii, si anume premiul pentru femeile inovatoare si cel 

pentru Capitala europeana a inovarii. 
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Colectivul  

CENTI Cluj-Napoca  

va ureaza  

Sarbatori Fericite! 

http://www.centi.ro


Consiliul European pentru Inovare valorifica experienta si rezultatele 

obtinute in cursul etapei sale pilot din perioada 2018-2021. Dotat cu 

un buget de 3,5 miliarde EUR, acesta a sprijinit peste 5 000 de IMM

-uri si de intreprinderi nou-infiintate, precum si peste 330 de proiecte 

de cercetare. 

 

Principalele noutati ale Consiliului European pentru Inovare 

Consiliul European pentru Inovare prezinta o serie de particularitati 

si un mod de a sprijini initiative si proiecte de pionierat care il fac 

unic, dupa cum urmeaza: 

►Instrumentul Accelerator al CEI ofera sprijin IMM-urilor, in 

special intreprinderilor nou-infiintate si companiilor spin-out, 

pentru dezvoltarea si extinderea unor inovatii revolutionare. 

Instrumentul Accelerator al CEI include un nou sistem inovator de 

depunere a cererilor, care permite intreprinderilor nou-infiintate si 

IMM-urilor sa solicite finantare in orice moment prin intermediul unui 

proces simplificat. 

►O echipa de administratori ai programelor CEI va fi 

responsabila cu elaborarea viziunilor pentru realizarea de 

progrese majore in domeniul tehnologiei si al inovarii (cum ar fi 

terapia celulara si genica, hidrogenul verde si instrumentele pentru 

tratarea bolilor cerebrale), cu gestionarea portofoliilor de proiecte 

ale CEI si cu reunirea partilor interesate pentru a pune in practica 

aceste viziuni. 

►Un nou program al CEI de finantare a tranzitiei va contribui la 

transformarea rezultatelor cercetarii (obtinute cu sprijinul 

instrumentului Pathfinder al CEI si al Consiliului European pentru 

Cercetare) in inovatii (companii spin-out, parteneriate comerciale 

etc.). 

►Sunt introduse noi masuri de sustinere a femeilor inovatoare, 

printre care si un program de leadership feminin. In parteneriat 

cu Reteaua intreprinderilor europene, atat femeile inovatoare 

talentate, cat si toate IMM-urile inovatoare din regiunile mai putin 

cunoscute vor beneficia de sprijin pentru a putea solicita finantare, 

ceea ce va contribui la eliminarea decalajului in materie de inovare. 

►Consiliul consultativ al CEI format din inovatori de prim plan, 

elaboreaza strategia Consiliului European pentru Inovare si ofera 

consultanta cu privire la implementarea acesteia. 

 

Oportunitati de finantare in 2021 

Oportunitatile de finantare in primul program de lucru al Consiliului 

European pentru Inovare includ: 

►Finantare prin intermediul instrumentului Accelerator al CEI, 

in valoare de 1 miliard EUR, pentru intreprinderile nou-infiintate 

si IMM-uri in vederea dezvoltarii si a extinderii unor inovatii cu 

impact ridicat care au potentialul de a crea piete noi sau de a le 

perturba pe cele existente. Acest instrument ofera un tip unic de 

finantare mixta, care combina capitalul propriu (sau cvasicapitalul, 

de exemplu creditele convertibile) cu o valoare intre 0,5 si 15 

milioane EUR din Fondul CEI, cu granturi in valoare de pana la 2,5 

milioane EUR. Din totalul de 1 miliard EUR, 495 de milioane EUR 

se aloca pentru inovatii revolutionare in contextul Pactului verde 

european si in domeniul tehnologiilor digitale si medicale strategice. 

►Finantare prin intermediul instrumentului Pathfinder al CEI, 

dedicat echipelor multidisciplinare de cercetare, in valoare de 300 

de milioane EUR, pentru proiecte de cercetare care au potentialul 

de a conduce la inovatii revolutionare. Echipele de cercetare pot 

solicita granturi de pana la 4 milioane EUR. Cea mai mare parte a 

finantarii se acorda prin intermediul unor cereri deschise de 

propuneri fara prioritati tematice predefinite, iar 132 de milioane 

EUR se aloca pentru proiecte care abordeaza cinci provocari 

evidentiate de Pathfinder: inteligenta artificiala (IA) constienta, 

instrumente pentru masurarea activitatii cerebrale, terapia celulara 

si genica, hidrogenul verde si materialele vii modificate. 

►Finantare prin intermediul programului CEI de finantare a 

tranzitiei, in valoare de 100 de milioane EUR, pentru 

transformarea rezultatelor cercetarii in oportunitati de inovare. Prima 

cerere de propuneri lansata in cadrul acestui program se va axa pe 

rezultatele generate in cadrul proiectelor pilot sprijinite de 

instrumentul Pathfinder al CEI si al proiectelor de validare a 

conceptului realizate sub egida Consiliului European pentru 

Cercetare, cu scopul de a aduce la maturitate tehnologiile si de a 

elabora un model de afaceri pentru aplicatii specifice. 

 

Toate proiectele Consiliului European pentru Inovare au acces la 

serviciile de accelerare a dezvoltarii de intreprinderi, care pun la 

dispozitie instructori, mentori si expertiza, ofera oportunitati de 

parteneriate cu corporatii, investitori si alte parti interesate, dar si o 

serie de servicii si evenimente. 

 

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

 

Programul “UE pentru 
sanatate” (EU4Health):  5,1 miliarde 
euro pentru consolidarea rezilientei 
sistemelor de sanatate  si 
promovarea inovarii  
 

Programul „UE pentru sanatate” (EU4Health) a intrat in vigoare 

la sfarsitul lunii trecute  si pune la dispozitie suma de 5,1 

miliarde euro cu scopul de a consolida rezilienta sistemelor de 

sanatate si a promova inovarea in sectorul sanatatii. 

 

Programul „UE pentru sanatate” va avea o contributie semnificativa 

la redresarea post-COVID-19, imbunatatind sanatatea populatiei din 

UE, sprijinind lupta impotriva amenintarilor transfrontaliere privind 

sanatatea si sporind gradul de pregatire si capacitatea UE de a 

raspunde in mod eficace la viitoarele crize sanitare, in cadrul unei 

viitoare Uniuni Europene a sanatatii puternice. 

 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara, 

a declarat: „De astazi, incepem sa trasam un nou curs pentru 

politica UE in domeniul sanatatii. Intrarea in vigoare a programului 

„UE pentru sanatate” ne va pune la dispozitie instrumentele 

necesare pentru a face schimbari de durata in domeniul sanatatii 

publice. Acest buget fara precedent, in valoare de 5,1 miliarde EUR, 

ne va permite sa realizam investitii specifice pentru a ne imbunatati 

pregatirea pentru situatii de criza si pentru a construi sisteme de 

sanatate mai puternice, mai reziliente si mai accesibile. Este ceea 

ce asteapta in mod legitim cetatenii nostri de la o Uniune 

Europeana a Sanatatii.” 

https://ec.europa.eu/


 

„UE pentru sanatate” este un program de finantare ambitios si 

specific pentru perioada 2021-2027, menit sa asigure un nivel 

ridicat de protectie a sanatatii umane in toate politicile si activitatile 

Uniunii, in conformitate cu abordarea „O singura sanatate” (One 

Health).  

 

Propus de Comisie la 28 mai 2020, programul este raspunsul UE la 

pandemia de COVID-19, care a avut un impact major asupra 

personalului medical, a pacientilor si a sistemelor de sanatate din 

Uniune. „UE pentru sanatate” este, din punct de vedere financiar, 

cel mai mare program al UE in domeniul sanatatii si va oferi 

finantare tarilor UE, organizatiilor din domeniul sanatatii si ONG-

urilor. 

 

Programul „UE pentru sanatate” isi propune: 

• sa imbunatateasca si sa promoveze sanatatea in Uniune; 

• sa protejeze cetatenii Uniunii impotriva amenintarilor 

transfrontaliere grave la adresa sanatatii; 

• sa amelioreze disponibilitatea, accesibilitatea si caracterului 

abordabil al medicamentelor, al dispozitivelor medicale si al 

produselor relevante in situatii de criza; 

• sa consolideze sistemele de sanatate, rezilienta acestora si 

utilizarea eficienta a resurselor. 

 

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

 

Un pachet legislativ privind politica 
de coeziune in valoare de 330 de 
miliarde EUR 
 

In perioada 2021-2027, UE pune la dispozitie peste 330 de 

miliarde EUR pentru proiecte regionale si locale, prin 

intermediul fondurilor structurale, pentru a contribui la 

reducerea disparitatilor economice si la stimularea redresarii 

in urma pandemiei. 

 

Noi prioritati de investitii. Pachetul de coeziune pentru perioada 

2021-2027 prevede investitii multianuale, majoritatea resurselor 

fiind concentrate pe tarile si regiunile mai putin dezvoltate, pentru a 

promova coeziunea sociala, economica si teritoriala in intreaga UE.  

 

In contextul crizei actuale, acest lucru nu numai ca va atenua 

efectele sociale si economice pe termen lung ale pandemiei de 

COVID-19, ci va contribui si la functionarea pietei unice. 

 

Cele cinci noi obiective de politica care reflecta principalele prioritati 

ale UE sunt: 

 Europa mai competitiva si mai inteligenta; 

 Europa mai verde, rezilienta, cu o economie cu emisii reduse de 

dioxid de carbon, care se indreapta catre zero emisii de dioxid de 

carbon; 

 Europa mai conectata; 

 Europa mai sociala si mai favorabila incluziunii, prin 

implementarea Pilonului european al drepturilor sociale; 

 Europa mai aproape de cetateni. 

 

Tematica proiectelor finantate din fonduri europene este foarte 

variata: infrastructura de transport, spitale si asistenta 

medicala, energie curata, gestionarea apei, dezvoltare urbana 

durabila, cercetare, inovare si digitalizare, pana la regimuri 

privind ocuparea fortei de munca, incluziune sociala, educatie 

si formare. 

 

Simplificare si eficienta. Noua legislatie simplifica normele, 

reducand birocratia si asigurand cheltuirea mai eficienta a 

resurselor. Accesul la resursele de coeziune este conditionat de 

respectarea Cartei drepturilor fundamentale a UE si a Conventiei 

ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Proiectul de act 

legislativ prevede, de asemenea, o monitorizare eficace a pietei 

achizitiilor publice, precum si o mai mare transparenta, statele 

membre furnizand informatii mai detaliate referitoare la destinatarii 

finantarii. 

 

Politici climatice. In ansamblu, aproximativ 30% din fondurile 

structurale vor contribui la decarbonizarea economiei, fiecare tip de 

activitate de investitii avand un coeficient climatic specific. De 

asemenea, proiectele ar trebui sa respecte principiul de „a nu 

aduce prejudicii semnificative”, in conformitate cu obiectivele de 

mediu ale UE. 

 

Raspunsul in caz de criza. In 2020, politica de coeziune s-a 

dovedit a fi esentiala pentru raspunsul imediat la pandemia de 

COVID-19. Prin modificarea normelor actuale, s-au pus rapid la 

dispozitia statelor membre lichiditati din alocarile neutilizate, cu 

flexibilitatea de a fi cheltuite acolo unde era cea mai mare nevoie de 

ele. Pe baza acestei experiente, a fost adaugata o noua dispozitie 

pentru utilizarea temporara a fondurilor ca raspuns la situatii de 

urgenta viitoare. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://

www.consilium.europa.eu/  

 

Apel dedicat consolidarii rolului 
partenerilor sociali in atenuarea 
impactului economic si social al 
crizei COVID-19 
  

In cadrul Programului european pentru ocuparea fortei de 

munca si inovare sociala (EaSI) a fost lansat apelul dedicat 

consolidarii rolului partenerilor sociali in atenuarea impactului 

economic si social al crizei COVID-19, cu un bugetul total de 

5.000.000 euro. 

 

Apelul vizeaza organizatiile europene si nationale transindustriale si 

sectoriale de angajatori si sindicale, in special cele afectate in de 

pandemie, in vederea asigurarii activitatilor lor si a abordarii 

impactului social si al ocuparii fortei de munca si consolidarea 

rezilientei organizatiilor lucratorilor si a angajatorilor.  

 

Eligibilitate: solicitantii principali si co-solicitantii trebuie sa fie 

organizatii partenere sociale la nivel european. 

 

Valoare grant: intre 1 si 5 milioane euro.  

Termenul limita pentru depunere: 26.04.2021 

 

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

https://ec.europa.eu/
https://www.consilium.europa.eu/
https://www.consilium.europa.eu/
http://www.fonduri-structurale.ro


Apel de proiecte adresat 
cercetatorilor experimentati din 
orice domeniu 
  

Consiliul European de Cercetare (European Research Council) a 

lansat un program de finantare destinat cercetatorilor cu 

experienta cuprinsa intre 7 si 12 ani acumulata dupa ce si-au 

finalizat studiile doctorale. 

 

Prin programul ERC Consolidator Grants se propune asigurarea un 

mediu favorabil dezvoltarii proiectelor individuale ale cercetatorilor 

din orice domeniu. 

Finantarea poate ajunge pana la 2 milioane de euro pentru o 

perioada de 5 ani, iar termenul de depunere al proiectelor este 20 

aprilie 2021. 

 

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

 

Eveniment de brokeraj:  
Connect Day 2021: Matching Start-
ups with Corporates and Investors 
3-12 mai 2021, Austria - online  
 

Sub egida Enterprise Europe Network, FFG - Agentia austriaca 

de promovare a cercetarii impreuna cu partenerii sai din 

Bulgaria, Cehia, Cipru, Elvetia, Franta, Germania, Italia, 

Romania, Republica Moldova, Slovenia, Spania, Turcia si UK 

organizeaza in perioada 3-12 mai 2021 un eveniment 

International de matchmaking on-line - Connect Day 2021: 

Matching Start-ups with Corporates and Investors -  care isi 

propune sa puna in contact start-up-uri si companii 

internationale cu corporatii din domeniul TIC si sanatate. 

 

Evenimentul Connect Day 2021: Matching Start-ups with Corporates 

and Investors vine in sprijinul IMM-urilor si intreprinderilor mari care 

sunt interesate de inovare si colaborare cu start-up-uri, dar, totodata, 

atrage si investitori care cauta oportunitati de investitii in start-up-uri. 

 

Evenimentul de matchmaking este deschis tuturor celor interesati de 

colaborari de tip start-up & corporate, dar se adreseaza cu precadere 

urmatoarelor categorii: 

• Intreprinderi si IMM-uri (cu accent pe piata austriaca, dar nu limitat 

la aceasta) 

• Investitori si start-up-uri 

• Start-up-uri asiatice din programul GIN goAustria 

• Stakeholderi ai ecosistemului national de start-upuri 

• Retele corporative nationale 

 

Connect Day 2021: Matching Start-ups with Corporates and 

Investors vizeaza urmatoarele sectoare: ►Inteligenta artificiala (AI), 

►Internetul obiectelor, ►Aplicatii pentru transport si logistica, 

►Sisteme de Securitate, ►Trafic, mobilitate, ►E-Health, 

►Inginerie / tehnologie de mediu, ►Software medical / medical, 

►Software de inteligenta artificiala etc. 

 

Participarea la evenimentul de matchmaking este gratuita in baza 

unei inregistrari in prealabil pe platforma www.connectday.at/ 

 

Termen limita pentru inregistrarea firmei pe platforma evenimentului: 

30 aprilie 2021. Termen limita pentru rezervarea intalnirilor: 1 mai 

2021 

 

Enterprise Europe Network prin organizatiile sale membre ofera 

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

Asadar, firmele romanesti interesate sa participe la intalnirile B2B 

organizate in cadrul evenimentului de brokeraj sunt rugate sa 

contacteze reprezentantii CENTI Cluj-Napoca - persoana de contact: 

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

 

Eveniment de brokeraj:  
6th International B2B Software Days 
- the Future of Digital Business 
10-12 mai 2021, Austria – virtual  
 

In perioada 10-12 mai 2021 are loc cea de-a sasea editie a 

evenimentului International B2B Software Days - the Future of 

Digital Business, organizat de FFG - Agentia austriaca de 

promovare a cercetarii, WKO/ Advantage Austria (Organizatia 

pentru promovarea comertului exterior al economiei austriece), 

Vienna Business Agency si TU Wien (Universitatea de 

Tehnologie din Viena) in colaborare cu Enterprise Europe 

Network prin partenerii sai din peste 15 tari, printre care si 

Romania. 

 

Evenimentul de brokeraj International are drept grup tinta: IMM-uri, 

companii, institute de cercetare - dezvoltare si multiplicatori cu ambitii 

in domeniul software-ului B2B, cu accent pe internationalizare si 

inovare. 

 

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.connectday.at/


Sectoarele de activitate vizate sunt urmatoarele: ►Procesarea 

informatiei & sisteme, flux de lucru, ►Aplicatii IT si telematice, 

►Multimedia, ►Telecomunicatii, retele, ►Servicii informatice, 

►Software de calculator etc. 

 

Evenimentul de brokeraj este gratuit si se adreseaza in principal 

companiilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare care cauta 

cooperari tehnologice, de cercetare si de afaceri. Companiile de 

consultanta fara expertiza tehnica in afaceri digitale nu sunt grupul 

tinta al acestui eveniment. Din cauza situatiei globale generate de 

pandemia de Covid-19, evenimentul de brokeraj se organizeaza in 

format virtual si va fi transmis dintr-una dintre cele mai frumoase 

locatii - Primaria din Viena. 

 

Participarea la evenimentul de brokeraj este gratuita in baza unei 

inregistrari in prealabil pe platforma 

https://2021.b2bsoftwaredays.com/  

 

Termen limita pentru inregistrarea participantilor pe platforma 

evenimentului si pentru rezervarea intalnirilor: 5 mai 2021 

 

Enterprise Europe Network prin organizatiile sale membre ofera 

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

Asadar, firmele romanesti interesate sa participe la intalnirile B2B 

organizate in cadrul evenimentului de brokeraj sunt rugate sa 

contacteze reprezentantii CENTI Cluj-Napoca - persoana de contact: 

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

 

Eveniment de brokeraj:  
B2B@EUSAIR FORUM 2021 
11 mai 2021, Slovenia - online 
 

Cu ocazia Forumului international EUSAIR  2021, organizatii 

membre ale Enterprise Europe Network din Albania, Bosnia si 

Hertegovina, Grecia, Croatia, Italia, Macedonia, Montenegro, 

Serbia si Slovenia invita firmele si stakeholderii din regiunea 

Adriatica - Ionica la evenimentul de brokeraj: B2B@EUSAIR 

FORUM 2021. 

 

Sub presedintia slovena a Initiativei EUSAIR, Universitatea din 

Primorska in colaborare cu alti membri ai Enterprise Europe Network, 

organizeaza in data de 11 mai 2021 un eveniment de brokeraj 

international care ofera IMM-urilor, universitatilor si institutelor si de 

cercetare, agentiilor de dezvoltare regionala, incubatoarelor de 

afaceri, parcurilor tehnologice, agentiilor guvernamentale, ONG-urilor 

etc. din tarile EUSIAR (Italia, Slovenia, Croatia, Bosnia si 

Hertegovina, Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania si 

Grecia) posibilitatea de a identifica noi oportunitati de afaceri, 

tehnologice si de cercetare pentru a sprijini cresterea economica, 

cercetarea si dezvoltarea tehnologica si prosperitatea sociala in 

regiunea Adriatica - Ionica. 

 

Principalele domenii tematice ale evenimentului B2B virtual sunt: 

Blue Growth, calitatea si protectia mediului, turism sustenabil etc. 

 

Participarea la evenimentul de brokeraj este gratuita in baza unei 

inregistrari in prealabil pe platforma https://b2beusair-forum-

2021.b2match.io/   

 

Termen limita pentru inregistrarea participantilor pe platforma 

evenimentului si pentru rezervarea intalnirilor: 10 mai 2021 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://b2beusair-forum-

2021.b2match.io/ 

 

Eveniment de brokeraj:  
Matchmaking at BIONNALE 2021 
12 mai 2021, Berlin (Germania) - virtual 
 

Cu ocazia celui mai important eveniment anual de networking 

pentru stiintele vietii si sanatate din regiunea Berlinului – 

BIONNALE 2021 - Enterprise Europe Network, prin organizatiile 

sale membre din peste 20 de tari, invita IMM-urile, companiile si 

institutiile de cercetare care cauta oportunitati de cercetare sau 

de dezvoltare, precum si startup-urile cu idei noi si abordari 

inovatoare la un eveniment de matchmaking international care 

va avea loc in format virtual in data de 12 mai 2021. 

 

https://2021.b2bsoftwaredays.com/
https://b2beusair-forum-2021.b2match.io/
https://b2beusair-forum-2021.b2match.io/
https://b2beusair-forum-2021.b2match.io/
https://b2beusair-forum-2021.b2match.io/


BIONNALE este cel mai important eveniment anual de networking 

pentru stiintele vietii si sanatate din regiunea Berlinului la care 

participa reprezentanti ai mediului academic, medical si industrial 

pentru a identifica si a dezvolta parteneriate strategice.  

Din cauza situatiei globale generate de pandemia de Covid-19, editia 

BIONNNALE de anul acesta se va desfasura in format virtual si va 

cuprinde seminarii, matchmaking si prezentari de idei; BIONNALE 

2021 va fi astfel o platforma pentru companii si institutii de cercetare 

din regiune si din strainatate, scopul acesteia fiind identificarea 

oportunitatilor de dezvoltare sau de cercetare comuna, prezentarea 

startup-urilor cu idei noi si abordari inovatoare, precum si o sursa de 

abordare a unor viitoare proiecte de succes pentru investitori. 

 

Evenimentul de matchmaking international BIONNALE 2021 se va 

concentra pe ►biotehnologii, ►produse farmaceutice, ►tehnologie 

medicala si ►sanatate digital, cooperarea intersectoriala fiind 

cuvantul cheie pentru regiunea HealthCapital. 

 

La organizarea evenimentului de matchmaking si-au adus aportul si 

grupurile sectoriale Bio Chem Tech si Healthcare. 

 

Participarea la evenimentul de brokeraj este gratuita in baza unei 

inregistrari in prealabil pe platforma https://bionnale2021.b2match.io/  

Termen limita pentru inregistrarea participantilor pe platforma 

evenimentului si pentru rezervarea intalnirilor: 12 mai 2021 

 

Enterprise Europe Network prin organizatiile sale membre ofera 

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

Asadar, firmele romanesti interesate sa participe la intalnirile B2B 

organizate in cadrul evenimentului de brokeraj sunt rugate sa 

contacteze reprezentantii CENTI Cluj-Napoca - persoana de contact: 

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

 

Eveniment de brokeraj:  
Murcia FOOD Brokerage Event 2021 
17 – 21 mai 2021, Murcia (Spania) - 
online 
 

In perioada 17-21 mai 2021 are loc cea de-a zecea editie 

evenimentului international B2B - Murcia Food Brokerage Event 

2021 - organizat sub egida Enterprise Europe Network, prin 

Agentia de Dezvoltare Regionala a Regiunii Murcia (Spania) si 

impreuna cu organizatii membre ale retelei din Suedia, Chile, 

Germania, Italia, Polonia, Romania, Irlanda, Ucraina etc. 

A zecea editie a evenimentului international Murcia Brokerage Food 

2021 va prezenta cele mai noi creatii in domeniul tehnologiei 

alimentare, oferind companiilor din diferite tari europene o 

oportunitate excelenta de a participa laintalniri bilaterale care vizeaza 

stabilirea de acorduri de cooperare tehnologica si propuneri de 

cercetare. 

 

Evenimentul de brokeraj se adreseaza tuturor celor interesati de 

sectorul agrofood, da in special firmelor active in urmatoarele 

domenii:  

• Proiectarea igienica a instalatiilor si siguranta alimentelor; 

• Autentificarea produselor alimentare, sisteme de control rapid etc.; 

• Biotehnologie; 

• Biosenzori; 

• Produse alimentare noi (prebiotice, functionale etc.); 

• Tehnologie de conservare. Ambalaje active si inteligente; 

• Ambalaje active si containere noi; 

• Procese de automatizare si control; 

• Monitorizarea proceselor, senzori, comunicatii, robotica etc.; 

• Economie circulara; 

• Reutilizarea subproduselor alimentare; 

• Minimizarea pierderilor dupa recoltare etc. 

 

La cea de-a 9-a editie a evenimentului international de brokeraj 

Murcia FOOD, care a avut loc in 2019, un numar de 400 de companii 

din 16 tari au participat la aproximativ 730 de intalniri bilaterale, iar 

catalogul evenimentului a inclus 525 de oferte si cereri de tehnologie. 

Anul 2021 este un an foarte special si, din pacate, din cauza 

conditiilor COVID-19, evenimentul de brokeraj nu va putea fir 

organizat in format fizic, ci doar virtual.  

 

Participarea la evenimentul de brokeraj este gratuita in baza unei 

inregistrari in prealabil pe platforma https://

murciafood2021.b2match.io/  

 

Enterprise Europe Network prin organizatiile sale membre ofera 

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

Asadar, firmele romanesti interesate sa participe la intalnirile B2B 

organizate in cadrul evenimentului de brokeraj sunt rugate sa 

contacteze reprezentantii CENTI Cluj-Napoca - persoana de contact: 

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

 

 

https://bionnale2021.b2match.io/
https://murciafood2021.b2match.io/
https://murciafood2021.b2match.io/


E timpul sa actionam impotriva 
afectiunilor musculoscheletice 
cronice la locul de munca 
 

Cum putem impiedica afectiunile musculoscheletice sa devina 

cronice? Care este cea mai buna metoda de a sprijini lucratorii cu 

afectiuni musculoscheletice cronice sa se intoarca sau sa ramana in 

campul muncii?  

 

Pe masura ce populatia activa a Europei imbatraneste si varsta de 

pensionare creste, interventia timpurie si metodele eficace de 

gestionare a afectiunilor musculoscheletice (AMS) cronice sunt 

esentiale pentru a pastra lucratori valorosi si a da un imbold 

intreprinderilor si economiei. 

 

Interventia timpurie este esentiala pentru a preveni cronicizarea 

AMS. In plus, persoanele cu afectiuni cronice ar trebui sprijinite 

pentru a reveni la locul de munca si pentru a continua sa lucreze. 

Acesta este un aspect cu atat mai important cu cat populatia Europei 

imbatraneste, iar numarul persoanelor cu AMS cronice este in 

crestere. 

 

Buna comunicare si evaluarea participativa a riscurilor sunt 

fundamentale pentru identificarea nevoilor fiecarei persoane, pentru 

gasirea unor solutii corespunzatoare si pentru gestionarea AMS. 

 

Publicat in luna martie a.c., raportul Agentiei Europene pentru 

Securitate si Sanatate in Munca analizeaza in profunzime lucrul cu 

afectiuni musculoscheletice (AMS) cronice si prezinta argumente 

clare in favoarea posibilitatii de a ramane in campul muncii a 

persoanelor cu afectiuni cronice. 

 

Raportul subliniaza importanta crearii de locuri de munca favorabile 

incluziunii si stabileste principii de gestionare a AMS cronice, 

identificand ca esentiale prevenirea, interventia timpurie, reabilitarea 

eficace si participativa si planificarea revenirii la locul de munca. 

 

Exemplele de bune practici detaliaza o mare varietate de adaptari de 

la locul de munca cu scopul de a veni in intampinarea persoanelor cu 

AMS, de la oferirea unui program de lucru flexibil pana la punerea la 

dispozitie a instrumentelor adecvate si a echipamentelor ergonomice. 

Aceste recomandari practice cuprinzatoare sunt completate de 

recomandari mai ample pentru factorii de decizie. 

 

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

 

Riscuri emergente si provocari 
legate de SSM in sectorul agricol si 
forestier 
 

Agricultura si silvicultura reprezinta unul dintre cele mai periculoase 

sectoare profesionale din Europa, cu un nivel ridicat de accidente 

care implica vehicule, utilaje si manipulari de animale. Expunerea la 

pesticide chimice, vibratii, zgomot si stres prezinta, de asemenea, 

riscuri pentru securitate si sanatate.  

 

O noua sinteza politica identifica riscurile traditionale dominante din 

sector, cum ar fi manipularea animalelor si accidentele legate de 

tractoare si utilizarea drujbelor. De asemenea, analizeaza mai atent 

provocarile privind securitate si sanatate in munca (SSM) care ar 

putea aparea din cauza riscurilor emergente majore pentru sector, 

care  includ riscuri legate de pesticide, afectiuni musculo-scheletice, 

zoonoze, cancer de piele, stres si probleme psihosociale. 

 

Asa cum o explica noua noastra sinteza politica, solutiile nu sunt 

simple. Noile tehnologii si digitalizarea practicilor de lucru vor aduce 

unele imbunatatiri in materie de SSM, dar pot aduce si noi pericole. 

Pentru a aborda cu succes provocarile legate de securitate si 

sanatate in munca (SSM), sinteza politica recomanda adaptarea 

evaluarii riscurilor la circumstantele in schimbare ale fermierilor si 

silvicultorilor, cauzate de impactul schimbarilor climatice sau al 

tendintelor pietei muncii, de exemplu, si abordarea subraportarii 

problemelor legate de SSM din sector. 

 

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/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. 


