
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 

Granturile SEE și Norvegiene: Apel pentru 
Propuneri de Proiect – Creșterea 
competitivității întreprinderilor românești  
 

Programul “Dezvoltarea IMM-urilor în România” va contribui la obiectivele generale 

ale Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților 

economice și sociale în Spațiul Economic European, cât și la consolidarea relațiilor 

de cooperare dintre Statele Donatoare și Statele Beneficiare ale Granturilor SEE si 

Norvegiene.  

 

Obiectivul programului “Dezvoltarea IMM-urilor în România” este creșterea valorii 

adăugate și dezvoltarea durabilă în sectorul românesc de afaceri. Programul caută să 

stimuleze și să implementeze o cooperare de afaceri pe termen lung între Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia și, respectiv, România, pe baza dezvoltării și inovării în afaceri.  

Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor din acest apel este de 7.355.329 Euro.  

 

Suma se împarte între ariile de interes ale programului, în următoarele sume orientative:  

• Inovare verde în industrie: 3.145.029 Euro  

• TIC: 1.685.300 Euro  

• Creștere Albastră: 2.525.000 Euro.  
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Colectivul  

CENTI Cluj-Napoca  

va ureaza  

Sarbatori Fericite! 

http://www.centi.ro


Bugetele rămase disponibile din primele runde ale apelurilor 

dedicate sectorului IMM-urilor din România sunt disponibile în 

cadrul apelurilor relansate de către Innovation Norway: 

 

Proiecte Individuale - 7. 355.329 euro  

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie depuse la 

Innovation Norway prin portalul electronic cel târziu de miercuri, 15 

septembrie 2021, ora 13:00 (ora României). Limba programului este 

limba engleză - toate solicitările și documentele justificative vor fi 

depuse la Innovation Norway în limba engleză.  

Schema de granturi mici - 5.508.241 Euro euro  

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie depuse la 

Innovation Norway prin portalul electronic cel târziu de miercuri, 22 

septembrie 2021, ora 13:00 (ora României). Limba programului este 

limba engleză - toate solicitările și documentele justificative vor fi 

depuse la Innovation Norway în limba engleză.  

Pentru mai multe informatii accesati: https://

www.innovasjonnorge.no/  

 

Fondul pentru IMM-uri „Ideas 
Powered for Business” 
 

Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business” este o 

schemă de subvenții în valoare de 20 de milioane Euro creată 

pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) să aibă 

acces la drepturile lor de proprietate intelectuală. 

 

Susținut de Comisia Europeană și EUIPO, Fondul pentru IMM-uri 

„Ideas Powered for Business” vizează întreprinderile care doresc să

-și dezvolte strategiile de proprietate intelectuală (PI) și să-și 

protejeze drepturile PI la nivel național, regional și european. 

 

În cadrul acestei scheme, sunt disponibile două tipuri de servicii 

care implică rambursări parțiale ale costurilor pentru serviciile de 

prediagnoză de PI (IP scan, serviciul 1) și ale cererilor de mărci și 

desene sau modele la nivel național, regional (Benelux) și european 

(serviciul 2), astfel: 

 

Serviciul 1 -75 % reducere la servicii de prediagnoză de PI (IP 

Scan): experți profesioniști în domeniul PI vor ajuta IMM-urile să 

identifice valoarea activelor de proprietate intelectuală. Acest lucru 

poate ajuta IMM-urile să învete să isi stabileasca strategia de 

afaceri în domeniul PI, atât în prezent, cât și în viitor. 

 

Serviciul 2 - 50 % reducere din taxele pentru cereri de 

înregistrare de mărci și desene sau modele: după ce IMM-ul a 

decis care sunt drepturile de proprietate intelectuală pe care dorește 

sa le protejeze la nivel național, regional și european, se poate 

solicita/ obține o reducere de 50 % din taxele pentru cereri de 

înregistrare de mărci și desene sau modele. 

 

Fondul pentru IMM-uri vizează direct întreprinderi mici și mijlocii din 

cele 27 de state membre, distribuite în cinci faze (intervale) pe 

parcursul anului 2021, după următorul program: 

• Intervalul 1:  11 ianuarie 2021 - 31 ianuarie 2021 

• Intervalul 2:   1 martie 2021 -  31 martie 2021 

• Intervalul 3:   1 mai 2021 - 31 mai 2021 

• Intervalul 4:   1 iulie 2021- 31 iulie 2021 

• Intervalul 5:   1 sept. 2021-  30 sept. 2021 

Cererile depuse în afara celor cinci perioade desemnate nu vor fi 

luate în considerare. Se poate depune o singură cerere pentru 

serviciul 1, serviciul 2 sau o combinație a lor, obținând întotdeauna 

o rambursare maximă de 1 500 Euro per solicitant. Subvențiile vor fi 

acordate după principiul „primul venit, primul servit”. 

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

 

Fonduri europene 2021: Max. 
350.000 Euro - 1,5 milioane Euro 
pentru fermierii din România 
 

Fermierii români vor putea obține noi fonduri europene, cu 

valori cuprinse intre 350.000 de euro - 1,5 milioane de euro pe 

proiect, pentru achiziții de utilaje agricole, instalații pentru 

irigații și energie, amenajări, softuri specifice și altele, printr-o 

linie de finanțare care urmează să fie deschisă în semestrul al 

doilea al anului 2021. 

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a scos în 

dezbatere publică propunerea de ghid al solicitantului pentru 

submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole, din cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).  

Apelul de proiecte pentru submăsura 4.1 urmează să fie lansat în 

semestrul al doilea al anului 2021, cu un buget de 760 de milioane 

de euro, pe site-ul AFIR. Banii sunt aferenți perioadei tranzitorii 

dintre PNDR 2014-2020 și noua perioadă de programare 2021-

2027. 

 

Submăsura 4.1 PNDR - valoarea fondurilor europene pentru 

fermieri. Prin submăsura 4.1 se vor acorda fonduri nerambursabile 

în proporţie de la 30% până la maximum 90%, astfel: 

 

https://www.innovasjonnorge.no/
https://www.innovasjonnorge.no/
https://euipo.europa.eu/


I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 

euro SO (Standard Output) până la 250.000 euro SO și pentru 

fermele zootehnice cu dimensiunea economică până la 500.000 

euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din 

totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi: 

• 350.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, 

desecare la nivel de  fermă (inclusiv tineri fermieri); 

• 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, 

procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și 

cartof;   

• 1.000.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, 

inclusiv condiționare); 

• 600.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, 

condiționare și marketing); 

• 1.000.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție 

primară, condiționare și marketing). 

 

II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 

250.000 SO (Standard Output)  și 500.000 euro SO și pentru 

fermele zootehnice cu dimensiunea economică între 500.000 euro 

SO și 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi 

de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi: 

• 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, 

desecare la nivel de  fermă; 

• 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, 

procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof; 

• 1.500.000 Euro  pentru ferme zootehnice (producție primară, 

inclusiv condiționare); 

• 700.000 Euro  pentru legume și cartofi (producție primară, 

condiționare și marketing); 

• 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție 

primară, condiționare și marketing). 

 

III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 

500.000 euro SO (Standard Output)  și pentru fermele zootehnice 

cu dimensiunea economică peste 1.000.000 euro SO, rata 

sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi: 

• 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, dreanj, 

desecare la nivel de  fermă; 

• 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, 

procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof; 

• 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, 

inclusiv condiționare); 

• 800.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, 

condiționare și marketing); 

• 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție 

primară, condiționare și marketing). 

 

IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de 

producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu 

va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de 

dimensiunea fermei. 

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

 

Noi condiții pentru fermierii care 
vor dori fonduri europene 
 

Potrivit noii Politici Agricole Comune (PAC), fermierii care vor 

dori sa acceseze fonduri europene începând cu anul 2023, vor 

trebui să îndeplinească o serie de condiții suplimentare, cum 

sunt cele legate de condițiile muncă și de protecție a mediului 

înconjurător. 

 

În noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027, Uniunea 

Europeană a alocat fermierilor și dezvoltării satelor peste 300 

miliarde de Euro prin PAC, în toate cele 27 de țări membre UE. 

În perioada tranzitorie, în care se face trecerea de la cadrul 

financiar 2014-2020 la 2021-2027, pentru România sunt alocați 3 

miliarde de Euro în anii 2021 și 2022 pentru fermieri, afaceri 

neagricole la sate și dezvoltare rurală; aplicarea noii Politici Agricole 

Comune începe din 2023. 

 

În total, România are alocați aproximativ 20 de miliarde de Euro sub 

formă de plăți directe la hectar și fonduri pe bază de proiecte pentru 

afaceri agricole, neagricole la sate și dezvoltare rurală, în noul 

cadru financiar multianual. 

 

In cursul lunii iunie 2021, Parlamentul European a ajuns la un acord 

provizoriu cu Consiliul Uniunii Europene privind regulile pe care 

fermierii și alți beneficiari de fonduri europene prin PAC vor trebui 

să le respecte pentru a putea primi banii europeni. Astfel, începând 

din ianuarie 2023 urmează să fie puse în aplicare „obiective mai 

ambițioase în materie de mediu și climă, aliniate la obiectivele 

Pactului verde (Green Deal)” - spun reprezentanții Comisiei 

Europene despre documentul propus și convenit, provizoriu, de 

Parlamentul European cu Consiliul European. De asemenea, banii 

europeni vor fi distribuiți „mai echitabil”, în special către fermele 

familiale mici și mijlocii și către tinerii fermieri. 

 

Fiecare stat membru UE, inclusiv România, va pregăti un plan 

strategic pentru punerea în aplicare a noii Politici Agricole Comune 

(PAC) a UE pe următorii 5 ani.  

 

Condiții suplimentare pentru fermieri. Fermierii și alți beneficiari de 

fonduri europene prin noua Politică Agricolă Comună (PAC) vor 

trebui să respecte o serie întreagă de cerințe minime „mai 

ambițioase”, pentru a primi sprijin. Principalele prevederi sunt: 

1. Condiții sociale la fondurile europene PAC; 

2. Condiții ecologice PAC; 

3. Flexibilitate în acordarea fondurilor UE; 

4. Consolidarea poziției fermierilor într-un sector agroalimentar 

competitiv. 

 

Pașii următori pentru noile fonduri europene din agricultură și 

dezvoltare rurală. Noua PAC, constituită din trei regulamente 

(regulamentul orizontal, regulamentul privind planurile strategice și 

regulamentul privind organizarea comună a pieței), trebuie să fie 

aprobată în mod oficial de Parlamentul European și adoptată de 

Consiliu înainte de a intra în vigoare. 

https://www.startupcafe.ro/


 

În ceea ce privește planurile strategice PAC, statele membre trebuie 

să își prezinte proiectele de planuri până in data de 31 decembrie 

2021. Comisia Europeana va avea apoi la dispoziție șase luni pentru 

a evalua și a aproba planurile, care vor intra ulterior în vigoare la 

începutul anului 2023. 

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

 

Eveniment de brokeraj:  

B2B meetings CONNECTO 2021 Mostar 

27 – 29 Iulie 2021, Mostar – Bosnia si 

Herțegovina 
 

Bosnia și Herțegovina (BiH) este din ce în ce mai apreciata ca 

tara/ zonă- furnizor de produse si servicii de către  multe 

companii europene datorită avantajelor sale competitive (costuri 

reduse ale forței de muncă, vecinătate/ localizare etc.), astfel ca 

tot mai multe companii din UE caută fie să identifice furnizori, fie 

parteneri pentru a stabili cooperări de tip joint-venture. 

 

In acest context, in perioada 27-29 iulie 2021, Enterprise Europe 

Network organizează un eveniment de brokeraj hibrid (on-line și on-

site) - CONNECTO 2021 - care, pe parcursul a 3 zile (27-29 iulie 

2021) oferă o oportunitate deosebita de a găsi parteneri de afaceri, 

clienți si , in special, furnizori din Bosnia și Herțegovina și din 

regiunea Balcanilor de Vest. 

Evenimentul de brokeraj internațional CONNECTO 2021 organizat 

sub egida Enterprise Europe Network se afla deja la cea de-a patra 

ediție; au mai fost organizate astfel de evenimente B2B in  2013, 

2019 și in 2020 și toate au fost foarte apreciate de companii care au 

participat intr-un număr foarte mare (mai mult de 100 de companii 

per eveniment). 

 

INTERA Technology Park Mostar in calitate de organizator principal 

al evenimentului B2B, împreuna cu partenerii săi: ■Camera de 

Comerț și Industrie din Serbia,  ■Camera economică a Macedoniei 

de Nord, ■Camera de economie a Muntenegrului si  ■Camera de 

Comerț Exterior din Bosnia și Herțegovina, aduc in centrul atenției 

mai multe domenii de activitate după cum urmează:  

• Software; Servicii de programare/ inginerie sisteme;  

• Echipamente și utilaje industriale; Mașini-unelte, alte echipamente 

pentru prelucrarea metalelor (cu excepția controlului numeric); 

Prelucrare (strunjire, găurire, turnare, rindeluire, tăiere);Turnare, 

turnare prin injecție, sinterizare; 

• Prelucrarea alimentelor etc. 

 

Grupul țintă pentru acest eveniment de brokeraj sunt toate IMM-urile 

care doresc să stabilească parteneriate în regiunea Balcanilor de 

Vest; înregistrarea este deschisă tuturor IMM-urilor fără restricții. 

Pentru mai multe informatii accesati: https://www.connecto.ba/  

 

Eveniment de brokeraj:  

MatchMaking Inn4Mech 2021  

15 iulie 2021, Rovereto  - Italia 
 

Cu ocazia Conferinței internaționale Inn4Mech 2021, Enterprise 

Europe Network organizează i ndata de 15 iulie 2021 un 

eveniment de matchmaking international adresat cu precădere 

IMM-urilor  si antreprenorilor care lucrează în sectoarele 

mecatronice legate de industria vehiculelor (auto, off-road), dar 

si inginerilor, tehnicienilor si cercetătorilor cu experiența in 

mecatronica pentru vehicule. 

 

Conferința Inn4mech este un reper  internațional pentru inovația in 

mecatronică; ediția din acest an se va concentra pe “Off-Highway 

Machine R-evolution”, abordand tematici legate de:  

►mașini și sisteme Off-Highway,  

►subsisteme,  

►componente care optimizează funcționalitatea mașinii, 

utilizabilitatea si circularitatea ciclului de viață,  

►durabilitatea mediului,  

►siguranța etc. 

 

In contextul Inn4mech 2021, sub egida Enterprise Europe Netwotrk, 

TRENTINO SVILUPPO SPA – Italia, împreuna cu parteneri ai rețelei 

europene din Austria, Germania, Spania, Italia, Polonia si Romania 

https://www.startupcafe.ro
https://www.connecto.ba/


organizează un eveniment de matchmaking internațional in cadrul 

căruia participanții pot discuta subiecte de afaceri in domeniul 

mecatronicii pentru vehicule, in principal legate de: ■simulare, 

■realitate augmentată/ virtuală, ■inteligență artificială/ învățare 

automată, ■tehnologii de ecologizare a vehiculelor, ■senzori, 

■dezvoltare de software, ■materiale noi / inovatoare etc. 

Evenimentul de matchmaking se va desfășura on-line, iar 

participarea este gratuita pentru firmele care se înscriu pe platforma 

evenimentului; limba oficiala este engleză.  

Date importante: 

• 12-15 iulie 2021 (după-amiaza): prezentari plenare/ ateliere 

• 15 iulie 2021 (intre orele: 09.00 – 12.00): Întâlniri B2B (ONLINE) 

Pentru mai multe informatii accesati: https://inn4mech-

2021.b2match.io/  

 

Eveniment de brokeraj:  

Qatar Matchmaking & Exhibition Event 2021 

13 -15 iulie 2021, Doha -  Qatar 
 

Sub sloganul „Promovarea de noi parteneriate și conducerea 

viitorului împreună”, in perioada 13- 15 iulie 2021 are loc cea de-

a 3-a ediție evenimentului internațional: Virtual Qatar 

Matchmaking & Exhibition 2021. 

 

Qatar Virtual Matchmaking &Exhibition este o ampla întâlnire virtuală 

organizată de Enterprise Europe Network  Qatar (Qatar Development 

Bank) împreuna cu peste 50 de parteneri ai rețelei europene care 

invita companii renumite, IMM-uri și companii locale pentru a explora 

și dezvolta parteneriate viitoare cu companii internaționale. 

 

De la înființarea sa în 2020, evenimentele virtuale de matchmaking 

ale Băncii de Dezvoltare Qatar  organizate sub egida Enterprise 

Europe Network au atras peste 1.900 de participanți cu peste 1.400 

de întâlniri B2B din peste 50 de țări din întreaga lume. 

Evenimentul Qatar Matchmaking & Exhibition 2021 se va concentra 

pe creșterea gradului de conștientizare a capacităților de producție 

din Qatar, în plus față de deschiderea de noi orizonturi pentru 

companiile internaționale, în parteneriat cu principalii producători din 

Qatar.  

Amplu eveniment se adresează producătorilor,  furnizorilor de 

componente, de sisteme si, respectiv, de servicii, agenților, 

distribuitorilor, start-up-urilor, subcontractanților, importatorilor, 

angrosiștilor și întreprinderilor/ IMM-urilor care operează în 

următoarele sectoare de activitate: 

• Construcții, materiale de construcții, chimicale și echipamente 

electrice; 

• Plastic și ambalaje; 

• Produse chimice; 

• Mâncare si băutura; 

• Produse din hârtie; 

• Servicii TIC; 

• Echipamente farmaceutice si medicale. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://matchmaking.qdb.qa/  

 

Eveniment de brokeraj:  

NANOTEXNOLOGY 2021 

07 iulie 2021, Thessaloniki- Grecia 
 

Sub egida Enterprise Europe Network, PRAXI Network 

(coordonatorul rețelei Enterprise Europe Network  - Hellas) împreuna 

cu parteneri ai rețelei europene, invită IMM-uri, cercetători și alte 

organizații interesate să participe la evenimentul internațional 

intitulat: NANOTEXNOLOGY 2021 Matchmaking Event, care va avea 

loc in data de 7 iulie 2021, în modul hibrid (on-line si on-site).  

 

Cu ocazia conferinței si expoziției internaționale NANOTEXNOLOGY 

care va avea loc in perioada 3-10 iulie 2021 la Thessaloniki, 

Enterprise Europe Network creează cadrul perfect pentru întâlniri si 

discuții intre oameni de știință și antreprenori, dezvoltatori, ingineri și 

practicieni, precum și pentru companiile și utilizatorii finali ai 

nanotehnologiilor și electronicii organice, care astfel vor putea revizui 

evoluțiile recente, vor putea  identifica nevoile și, vor putea găsi 

soluții remarcabile pentru afacerea lor. 

 

Evenimentul de matchmaking se afla deja la cea de-a zecea ediție, 

iar domeniile de interes includ:  

►Aplicatii electronice organice si tiparite; 

►Materiale și produse chimice organice și tipărite; 

https://inn4mech-2021.b2match.io/
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https://matchmaking.qdb.qa/


►Fotonică- Micro și nanoelectronică; 

►Nano-chimice, cerneluri și nanoparticule; 

►Nano-energie, regenerabile și mediu; 

►Nanomateriale și nanobiomateriale; 

►Metrologie, nano-instrumente și sisteme de caracterizare; 

►Nanotehnologie și alimente, ambalaje alimentare; 

►Sinteză și echipamente de fabricație; 

►NanoConstrucții și clădiri; 

►Nanotextile, electronice și îmbrăcăminte purtabile; 

►Nanobio-Medicină, Nanomedicină; 

►Produse farmaceutice etc. 

 

Evenimentul de matchmaking își propune să ofere o oportunitate 

unică organizațiilor participante de a-și prezenta cunoștințele și 

tehnologiile inovatoare, de a găsi noi soluții tehnologice, de a întâlni  

potențiali parteneri de afaceri si, respectiv, de a găsi parteneri pentru 

proiecte europene de cercetare și dezvoltare, de a stabili contacte 

transfrontaliere cu unii dintre principalii actori din domeniul 

nanotehnologiilor și electronicii organice. 

 

Participarea la evenimentul de matchmaking este gratuită. 

Pentru mai multe informatii accesati: https://

www.nanotexnology.com/ 

 

 

SIMPOZION – Noul cadru privind 
SSM al Europei sociale – Alăturați-
vă dezbaterii online! 
 

Nu ratați simpozionul EU-OSHA cu tema „Prevenirea, mai importantă 

ca oricând”, în care se va discuta despre viitorul cadru strategic al 

UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2021-2027. 

 

Nicolas Schmit, comisarul UE pentru locuri de muncă și drepturi 

sociale, și Christa Sedlatschek, directorul executiv al EU-OSHA, își 

vor prezenta opiniile despre gestionarea schimbărilor în noua lume a 

muncii, despre prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirii la locul de 

muncă, precum și despre creșterea gradului de pregătire în 

eventualitatea unor crize sanitare viitoare. 

 

Discursul programatic va fi pronunțat de profesorul universitar Sir 

Michael Marmot, epidemiolog de renume mondial și expert în 

domeniul inegalităților legate de sănătate, iar simpozionul se va 

încheia cu o dezbatere interactivă în cadrul grupului format din 

reprezentanți ai președinției slovene a Consiliului, ai Parlamentului 

European, ai sindicatelor și ai patronatelor, ai Comisiei Europene și 

ai EU-OSHA. Evenimentul va fi transmis în direct luni, 5 iulie 2021, 

începând cu ora 13.00 CET. 

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

 

https://www.nanotexnology.com/
https://www.nanotexnology.com/
https://osha.europa.eu/


Agricultura și silvicultura: cum vor afecta 
schimbările climatice siguranța și sănătatea 
lucrătorilor? 
 

Schimbările climatice reprezintă o provocare mai mare pentru agricultură 

și silvicultură decât poate pentru oricare alt sector. O nouă sinteză 

politică analizează implicațiile asupra securității și sănătății în muncă 

(SSM) în aceste sectoare. Creșterea temperaturilor și frecvența mai 

mare a fenomenelor meteorologice extreme impun evaluarea riscurilor 

emergente și adaptarea practicilor de lucru, de exemplu, pentru a se 

evita epuizarea termică și expunerea la praf și îmbolnăvirea. Sinteza 

prezintă recomandări pentru reducerea la minimum a riscurilor, cum ar fi 

programele de sensibilizare și monitorizarea mai proactivă a sănătății 

fizice și mintale a lucrătorilor. 

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

 

AMS și riscurile psihosociale: cum se poate 
sprijini recuperarea și reluarea activității prin 
reducerea stresului la locul de muncă 
 

Afecțiunile musculoscheletice de origine profesională (AMS) sunt 

asociate nu numai cu riscuri fizice, ci și cu factori de risc psihosociali, 

cum ar fi insecuritatea locului de muncă și sprijin social redus. Noul 

document de dezbatere analizează efectul riscurilor psihosociale asupra 

reluării muncii, având o afecțiune musculoscheletică.  

 

Concluzia este că, pentru o reluare reușită a muncii, factorii importanți 

sunt evaluarea holistică a riscurilor fizice și psihosociale, un program 

planificat de întoarcere la muncă, implicarea lucrătorului în acest proces 

și un mediu de lucru plăcut și favorabil. Documentul stabilește principiile 

de bune practici și oferă exemple din diferite sectoare de activitate. 

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

 

Acum este mai ușor ca oricând să rămâneți 
la curent cu privire la gestionarea 
afecțiunilor musculoscheletice cronice la 
locul de muncă 
 

Doriți să vă extindeți cunoștințele despre gestionarea afecțiunilor 

musculoscheletice (AMS) la locul de muncă? Articolele OSHwiki sunt 

clare și concise și prezintă fapte și sfaturi pentru lucrul cu afecțiuni 

reumatice și musculoscheletice, strategii de intervenție timpurie și 

gestionarea durerilor lombare (de mijloc). Î 

 

n plus, baza noastră de date este ușor de folosit și conține o mulțime de 

studii de caz, resurse vizuale și instrumente și îndrumări practice pe 

această temă. În condițiile în care în UE, o persoană din patru este 

afectată de afecțiuni musculoscheletice cronice, înțelegerea acestor 

afecțiuni și a gestionării lor este esențială –– pentru lucrători, angajatori 

sau factorii politici. 

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

 

Evaluarea riscurilor legate de COVID-19 la 
locul de muncă: să facem mai bine cu OiRA 
 

Pentru a ajuta întreprinderile să asigure locuri de muncă sănătoase în 

contextul pandemiei de COVID-19, EU-OSHA oferă o soluție 

îmbunătățită de evaluare a riscurilor cu OiRA . Publicat în iunie 2020, 

instrumentul adaptat OiRA a fost perfecționat pentru a răspunde mai 

bine nevoilor din diferite ocupații și sectoare de activitate. Acest 

instrument interactiv pune în centrul atenției importanța de a adapta 

procesele de lucru la măsurile luate în contextul pandemiei de COVID-19 

și de a evalua eventualele consecințe pentru sănătatea și siguranța la 

locul de muncă, cum ar fi, de exemplu, munca solitară cauzată de 

distanțarea socială. Au fost adăugate două noi module pentru a putea 

efectua evaluări ale riscurilor pentru scenariile de lucru legate de livrări și 

de munca la sediul clientului.  

 

Această versiune îmbunătățită a instrumentului OiRA conține și 

abordările companiilor cu privire la testarea și vaccinarea în contextul 

COVID-19. 

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

 

Lucrătorii migranți din Europa se confruntă 
cu expunerea la COVID-19 și la AMS 
 

Pandemia de COVID-19 constituie un risc nou și disproporționat pentru 

lucrătorii migranți – care sunt deja una dintre categoriile cele mai 

vulnerabile ale forței de muncă din Europa. Un nou document de 

dezbatere al EU-OSHA constată că în cazul lucrătorilor migranți 

probabilitatea de a ocupa locuri de muncă ce implică contactul cu alte 

persoane și care nu pot fi efectuate de la domiciliu este mai mare. 

Aceste roluri sunt asociate și cu o incidență mai mare a afecțiunilor 

musculoscheletice (AMS). Documentul, grație unei metodologii statistice 

specifice care se bazează pe date oficiale colectate în urma unor 

sondaje, detaliază riscul de expunere pe sector și pe țară și recomandă 

măsuri menite să protejeze sănătatea lucrătorilor migranți pe durata 

pandemiei și ulterior, inclusiv informații, campanii și sprijin economic și în 

domeniul ocupării forței de muncă. 

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

 

Spuneti unui prieten despre OSHmail 

Ca abonat al OSHmail, buletinul informativ al Agentiei Europene pentru Sanatate si Securitate în Munca, apreciati faptul ca primiti informatii la zi despre 

ultimele realizari la nivelul UE si pe plan international în domeniul securitatii si sanatatii în munca (SSM). Peste 59 000 de alti abonati împartasesc deja 

punctul dumneavoastra de vedere. Însa, este posibil sa aveti printre colegi, parteneri sau grupuri de contact persoane despre care stiti ca sunt de asemenea 

interesate de securitatea si sanatatea în munca.  

Daca asa stau lucrurile, va propunem sa ne dati o mana de ajutor pentru a sensibiliza mai multe persoane cu privire la SSM în UE,  

trimitandu-le acest mesaj. Faceti clic aici pentru a spune unui prieten! 

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


