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Apel AI REGIO deschis pentru IMM-uri digitale si/ sau
producatoare

Noi facem legatura intre nevoile

AI REGIO este o retea de colaborare formata din 13 regiuni, reprezentate prin
centre de inovare digitala (DIH) si centre de competenta, care lucreaza impreuna si
implica activ autoritatile si agentiile regionale; portofoliul de IMM-uri depaseste cateva mii
si reprezenta 15% din PIB-ul UE.

aplicativa de ultima ora!

tehnologice ale IMM-urilor cu solutiile
oferite de cercetarea stiintifica

Noi va oferim solutii pentru
retehnologizarea firmelor
dumneavoastra, pentru a putea fi

Primul apel deschis AI REGIO are drept obiectiv selectia a maxim 8 IMM-uri cu
idei/ solutii pentru extinderii portofoliului actual in domeniul Inteligentei Artificiale
(AI) - „AI for Manufacturing”.
Apelul deschis AI REGIO vine in beneficiul direct al IMM-urilor din regiunile
subreprezentate la nivel european, cu perspectiva ca aceste IMM-uri sa se alature
initiativei VANGUARD - o initiativa care se concentreaza pe construirea de parteneriate
europene durabile si solide si ofera oportunitati fantastice de a lucra cu regiuni similare,
cu aceleasi idei, din intreaga Europa.

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.

Colectivul
CENTI Cluj-Napoca
va ureaza
Sarbatori Fericite!

CENTI Cluj-Napoca este organizatie Enterprise Europe Network din anul 2008

Apelul deschis AI REGIO se adreseaza IMM-urilor digitale si/
sau producatoare, asociate in mini-consortii cu un DIH si
eligibile pentru Orizont 2020. Mini-consortiile trebuie sa fie
compuse din:
• 1 IMM producator, in calitate de lider al consortiului;
• 1 DIH;
• Furnizor de solutii TIC sau, optional, RTO tehnologic (Research
and Technology Organization), care poate fi un IMM sau o
intreprindere mare, fie un RTO.
Consortiile selectate vor beneficia de un sprijin financiar de pana la
100.000 EUR.
Tematici:
# 1 -Industrie 5.0 si solutii inteligente colaborative bazate pe AI
Inspirati atat din conceptele din industria 5.0, cat si din cele de
inteligenta colaborativa, IMM-urile care aplica vor experimenta
serviciile „test inainte de a investi” (test before invest) si
„dezvoltarea competentelor” (skills development) in conditii de
testare si experimentare reale facilitate de DIH.
Solutia propusa de IMM va cuprinde faze de modelare, simulare,
implementare, instruire, testare si experimentare, imbogatind astfel
cu noi instrumente si componente portofoliul de solutii AI REGIO
Data4AI si AI4Manufacturing, pentru a fi apoi introduse pe piata AI
REGIO.
# 2 -Fabricarea Data Spaces si Data4AI retele
Scopul propunerilor cu aceasta tematica este de a dezvolta spatii
de date pentru productie, aratand in acelasi timp beneficiile cresterii
importantei si a valorii datelor de fabricatie, inainte ca acestea sa fie
utilizate in aplicatii avansate de AI.
Propunerile IMM-urilor trebuie sa furnizeze scenarii de afaceri „endto-end”, care sa reflecte provocarile reale din industrie si sa
defineasca si sa masoare indicatorii de performanta (KPI) in mod
realist, bazat pe date. In acest context, este de asteptat ca
propunerile sa furnizeze propriile seturi de date si angajamentul
IMM-urilor producatoare de a defini si masura beneficiile afacerii din
aplicatiile Data4AI.
Termen limita de depunere: 30 septembrie 2021
Pentru mai multe informatii accesati: www.airegio-project.eu;
www.s3vanguardinitiative.eu

Apel deschis WeNet
Finantat prin programul UE Horizon2020, WeNet a fost lansat in
ianuarie 2019 ca platforma online de stimulare a interactiunilor
sociale constiente de diversitatea mediata electronic.
Obiectivul principal al apelului deschis este extinderea impactului
proiectului WeNet prin implicarea unor noi institutii, prin cresterea
diversitatii in ceea ce priveste comunitatile de utilizatori si datele

colectate, prin colectarea de date suplimentare in scopul dezvoltarii
infrastructurii de cercetare WeNet (RI-Research Infrastructure), prin
atragerea unui numar mai mare de sustinatori (indivizi si comunitati)
ai viziunii si instrumentului WeNet, incurajand totodata crearea unei
comunitati de inovatori in jurul platformei WeNet.
Apelul deschis se adreseaza IMM-urilor, start-up-urilor, ONG-urilor,
universitatilor si centrelor de cercetare care doresc sa faceti parte
dintr-o comunitate internationala care pune accent pe diversitate,
etica, protectia datelor si inovatie.
Apelul WeNet este structurat pe 3 categorii care vizeaza seturi
diferite de obiective, au bugete diferit si durata diferita, dupa cum
urmeaza:
A - App: dezvoltarea unei noi solutii/ aplicatie noua si experiment
(colectare date); buget: max.50.000 Euro & durata: 6 luni.
B - Date: solutii de reutilizare a unei aplicatii WeNet existente si
experiment (colectare date); buget: max.25.000 Euro & durata: 4
luni.
C - Open Track: propuneri de solutii care nu se potrivesc la
categoria A sau B, dar care sunt relevante pentru domeniul WeNet;
buget: max.50.000 Euro & durata: 6 luni.
Cel putin 5 propuneri de proiecte vor fi finantate in cadrul apelului
deschis WeNet.
Termen limita de depunere: 30 septembrie 2021
Pentru mai multe informatii accesati: https://oportunitati-ue.gov.ro/ ;
www.internetofus.eu/open-call-info-page/

Apel EIT Manufacturing pentru a sprijini
IMM-urile europene
EIT Manufacturing, Comunitatea Institutului European de Inovare si
principala initiativa de promovare a productiei avansate la nivel
european, a lansat apelul: „SME Transform Call 2021”, cu scopul de
a sprijini IMM-urile care doresc sa implementeze un proiect de
transformare a sistemelor de productie pentru cresterea
competitivitatii firmei. Sprijinul financiar planificat insumeaza 1
milion Euro.

Cine poate aplica?
• IMM-uri care doresc sa-si transforme liniile sau sistemele de
productie;
• Companiile care indeplinesc descrierea definita de UE a unui
IMM: „mai putin de 250 de angajati ... cifra de afaceri anuala care
nu depaseste 50 milioane EUR ... si / sau un buget total anual care
nu depaseste 43 milioane EUR”;
• Companiile producatoare europene cu sediul in orice tara Orizont
Europa si cu o prezenta comerciala sau industriala semnificativa in
alte tari Orizont Europa. Prezenta comerciala este definita ca mai
mare de 20% din vanzarile unei companii, in timp ce prezenta
industriala este definita ca mai mare de 20% din forta de munca a
unei companii.

Ce se poate solicita?
• Asistenta specializata dedicata pentru implementarea proiectului
si sprijin financiar de pana la 150.000 Euro.
Termen limita de depunere: 30 septembrie 2021

esential pentru indeplinirea misiunii EIT, care consta in crearea de
locuri de munca si oferirea de oportunitati de crestere economica si
durabila pentru Europa.
Impreuna cu principalii sai parteneri, comunitatea EIT propune o
gama larga de activitati in domeniul inovarii si antreprenoriatului:
cursuri de formare care combina competentele tehnice si
antreprenoriale, servicii personalizate de creare si dezvoltare de
intreprinderi si proiecte de cercetare axate pe inovare. Aceste
activitati aduc idei si solutii noi pe piata, transforma studentii in
antreprenori si, cel mai important, favorizeaza inovarea.
Ce sunt comunitatile de inovare ale EIT?
Comunitatile de inovare reunesc intreprinderi (industria si IMMurile), centre de cercetare si universitati in calitate de parteneri,
creand un mediu propice de dezvoltare pentru gandirea creativa si
inovare. Acestea ofera acces la talente, cunoastere, finantare si noi
sectoare de afaceri pentru:
• dezvoltarea de produse si servicii inovatoare: puneti-va ideea in
practica introducand-o pe piata cu ajutorul nostru;
• infiintarea de noi intreprinderi: porniti o noua afacere sau
dezvoltati-va afacerea cu ajutorul nostru;
• formarea unei noi generatii de antreprenori: dezvoltati-va
competentele antreprenoriale cu noi.
Pentru mai multe informatii accesati: www.trentinoinnovation.eu/ ,
https://eit.europa.eu/

Apel Women TechEU
Women TechEU sprijina start-up-urile europene de tehnologie
profunda in stadiu incipient. Initiativa completeaza activitatile
finantate in cadrul Consiliului European pentru Inovare (EIC),
deschizand calea pentru participarea start-up-urilor lor la
viitoarele apeluri EIC. Apelul este finantat prin programul
privind Ecosistemele de Inovare din cadrul programului
Orizont si are un buget de 2.000.000 Euro. Schema pilot va
sustine pana la 50 de intreprinderi promitatoare conduse de
femei, incepand cu 2022.

Despre EIT (Institutul European de Inovare si
Tehnologie EIT)
Institutul European de Inovare si Tehnologie (EIT) este un organism
al UE, creat de Uniunea Europeana in 2008 pentru a consolida
capacitatea de inovare a Europei. EIT face parte din programul
Orizont 2020, programul-cadru de cercetare si inovare al Uniunii
Europene.
Care este rolul EIT?
Institutul este o initiativa unica a UE care stimuleaza inovarea in
intreaga Europa, reunind intreprinderile, invatamantul si cercetarea
pentru a gasi solutii la provocari globale presante.
Sprijinim dezvoltarea de parteneriate paneuropene dinamice si pe
termen lung intre intreprinderi de renume, laboratoare si
intreprinderi de cercetare. Cunoscute sub denumirea de comunitati
de inovare, fiecare dintre aceste parteneriate are misiunea de a
gasi solutii la o provocare mondiala specifica, fie ca este vorba de
schimbari climatice, energie durabila sau alimentatie si mod de
viata sanatoase.
EIT este cea mai mare retea de inovare din Europa, care reuneste
peste 1 000 de parteneri si stabileste legaturi intre ei. Oferim
mijloacele necesare pentru inovatori si antreprenori din intreaga
Europa pentru a-si transforma cele mai bune idei in produse,
servicii, locuri de munca si crestere economica. Acest aspect este

Women TechEU vizeaza start-up-uri extrem de inovatoare fondate
sau co-fondate de femei, care detin o functie de conducere (CEO,
CTO sau echivalent) in companie la momentul depunerii.
Obiective:
• Sprijinirea inovatiei tehnologice profunde ca baza pentru o
economie moderna, bazata pe cunoastere, eficienta din punct de
vedere al resurselor si competitiva;
• Promovarea conducerii feminine in industria tehnologiei profunde
pentru a construi ecosisteme de inovare mai corecte, mai
incluzive si mai prospere in Europa.
Beneficii:
• Sprijin financiar acordat companiei ca subventie individuala de
75.000 euro pentru a sprijini etapele initiale in procesul de
inovare si cresterea companiei;
• Mentorat si coaching oferit de EIC Business Acceleration
Services (BAS), in cadrul noului Program de conducere pentru
femei;
• Posibilitatea de a participa la activitati dedicate organizate de
InvestEU si Enterprise Europe Network.
Termen limita de depunere: 10 noiembrie 2021
Pentru
mai
multe
informatii
accesati:
https://
romania.representation.ec.europa.eu/ ; https://eic.ec.europa.eu/;
www.fonduri-structurale.ro/

Apelul dedicat start-up-urilor active in
domeniile Green Industry Innovation, ICT si
Blue Growth
Innovation Norway a lansat apelul dedicat start-up-urilor: „Boost to
Romanian Business sector: Business growth in Start-ups in the areas
of Green Industry Innovation, ICT and Blue Growth”.
Bugetul apelului este de 1 mil euro (intre 10.000 si 200.000 Euro per
proiect) si este deschis pana la data de 18 noiembrie 2021.
Obiective:
Acest apel va finanta proiectele depuse de start-up-uri romanesti active
intr-unul dintre cele 3 domenii principale ale programului:
1. Green Industry Innovation; 2. TIC; 3. Blue development.
Proiectele ar trebui sa contribuie la „cresterea competitivitatii
intreprinderilor romanesti”, sub forma cresterii cifrei de afaceri, a
profitului operational net si a crearii de locuri de munca.
Cine poate aplica?
Microintreprinderi si intreprinderi mici din Romania care indeplinesc
urmatoarele conditii
• sa fi fost infiintat de cel putin 6 luni si, respectiv, maximum 4 ani de la
data limita a apelului;
• sa activeze intr-unul din cele trei domenii prioritare ale programului.
Activitati eligibile:
Acest apel poate oferi sprijin pentru proiecte care vor dezvolta si
implementa activitati in cadrul intreprinderii care solicita finantare, intrunul sau mai multe dintre domeniile anterior mentionate. Proiectele
trebuie sa contribuie direct la cresterea veniturilor si la imbunatatirea
capacitatii de dezvoltare a afacerilor a solicitantilor.
Termen limita de depunere: 18 noiembrie 2021
Pentru mai multe informatii accesati: https://www.eeagrants.ro/

Eveniment de brokeraj:
Future Workwear - Expert talks and long-term
Matchmaking, 01 octombrie - 30 noiembrie
2021, Germany, on-line
Urmare a evenimentelor de succes realizate in domeniul textilelor si
modei, precum si al sigurantei si securitatii la locul de munca,
Enterprise Europe Network, prin organizatiile sale membre din
Germania, Bosnia si Hertegovina, Belgia, Olanda, Slovacia si Tunisia
invita firmele interesate la un eveniment de brokeraj international avand
ca tematica echipamentele si imbracamintea de lucru si protectie.
Evenimentul „Future Workwear - Expert talks and long-term
Matchmaking” va avea loc in format online pe parcursul a 2 luni, intre 1
octombrie si 30 noiembrie 2021.
Evenimentul

„Future

Workwear

-

Expert

talks

and

long-term

Matchmaking” se adreseaza atat tinerilor antreprenori, cat si firmelor cu
o indelungata experienta in domeniul sigurantei si securitatii la locul de
munca, inovatiilor textile, productiei de articolelor de imbracaminte
speciale, furnizorilor si companiilor de logistica.
Tematici abordate in cadrul evenimentului:
• Aprovizionare si productie echipamente si imbracaminte de lucru si
protectie;
• Productie textila durabila;
• Textile medicale;
• Articole de purtat
• Printare 3D
• Exoschelete, etc.

La evenimentul de brokeraj international sunt asteptate sa participe
companii producatoare, retaileri, distribuitori, agenti de vanzari,
reprezentanti magazine fizice/ platforme de comert electronic, furnizori
de materiale textile, companii de logistica, agentii de PR, universitati/
institutii de cercetare si dezvoltare etc.
Participarea la evenimentul online „Future Workwear - Expert talks and
long-term Matchmaking” este gratuita.
Pentru mai multe informatii accesati: https://futureworkwear.b2match.io/

Eveniment de brokeraj:
DRONFEST 2021 Matchmaking Event
02 – 04 octombrie 2021, Cehia, Pilsen si online
In perioada 2- 4 octombrie 2021 la Pilsen, in Cehia, va avea loc
evenimentul de brokeraj international: „DRONFEST 2021 Matchmaking
Event”.
Organizat sub egida Enterprise Europe Network, evenimentul de
brokeraj va oferi companiilor si universitatilor europene active in
domeniul dronelor posibilitatea de a gasi parteneri de colaborare
internationala.
Cu ocazia celei de-a V-a editii a festivalului regional Dronfest,
eveniment popular printre fanii tehnologiilor de drone, pe langa targul
de drone, expozitii ale celor mai buni piloti de drone, curse si prelegeri
ale speakerilor in domeniu, organizatii Enterprise Europe Network din
Cehia, Germania, Spania, Polonia, Slovacia si UK invita iubitorii de
drone si firmele active in domeniul dronelor, precum si universitati si
centre de cercetare la un eveniment de brokeraj international „DRONFEST 2021 Matchmaking Event”.
„DRONFEST 2021 Matchmaking Event” ofera participantilor
posibilitatea de a afla ultimele noutati in domeniul dronelor si de a

identifica potentiali parteneri de afaceri. Deoarece exista o mare
probabilitate ca restrictiile anti-epidemice sa fie in vigoare in toamna,
intalnirile B2B vor fi organizate atat online, cat si fizic; intalnirile online vor
avea loc in perioada 2 - 4 octombrie 2021, iar intalnirile fizice vor avea
loc in perioada 2 - 3 octombrie 2021. In data de 2 octombrie 2021,
expozantii sunt invitati sa participe la un eveniment social, la care vor
participa si reprezentantii altor companii, precum si reprezentanti ai
autoritatilor din orasul Pilsen. Participarea la evenimentul DRONFEST
2021 Matchmaking Event este gratuita.
Termenul limita pentru inregistrare la evenimentul de brokeraj: 24
septembrie 2021
Pentru mai multe informatii accesati: https://dronfest-2021-matchmakingevent.b2match.io/

Eveniment de brokeraj:
MARKETPLACE
AUSTRIA
FOOD
BEVERAGES 2021 (hybrid)
06 - 07 octombrie 2021, Austria, Viena

&

De peste 10 ani, Marketplace Austria Food & Beverages a devenit un
eveniment international de referinta pentru sectorul agrofood, fiind o
oportunitate deosebita pentru cumparatorii de alimente si bauturi de a
vizita Austria si de a intalni furnizori si producatori austrieci inovatori in
domeniul produselor alimentare si al bauturilor.
Evenimentul de brokeraj este organizat de Camera Economica Federala
a Austriei (WKÖ) impreuna cu alte organizatii membre Enterprise Europe
Network din Germania, Bulgaria, Cipru, Polonia si Italia, si se adreseaza
cu precadere firmelor straine interesate sa cumpere produse alimentare
si bauturi din Austria. Evenimentul de brokeraj „MARKETPLACE
AUSTRIA FOOD & BEVERAGES 2021” are loc in zilele de 6 si 7
octombrie 2021 si, datorita restrictiilor actuale de calatorie impuse de
pandemia de COVID-19, cumparatorii internationali au doua optiuni de
participare la eveniment: fie la fata locului, fie virtual. Totusi, din cauza
contextului COVID-19, la editia de anul acesta a evenimentului de
brokeraj numarul participantilor este limitat, astfel ca inregistrarea se va
face pe baza conceptului „primul venit, primul servit”, organizatorii
asigurand toate conditiile de dezinfectare, protectie si distantare fizica.
Evenimentul de brokeraj este deschis tuturor cumparatorilor de alimente
si bauturi din UE27 si nu numai, precum si comerciantilor cu amanuntul
si angrosistilor internationali.
Intalnirile B2B vor avea loc la sediul WKÖ, dar, avand in vedere situatia
internationala generata de pandemia COVID-19 in contextul careia unele
tari au plasat Viena pe o „lista rosie de calatori”, organizatorii ofera
posibilitatea firmelor straine interesate sa participe si in mod virtual la
acest eveniment.
Termenul limita pentru inregistrare la evenimentul de brokeraj: 30
septembrie 2021
Pentru mai multe informatii accesati: https://food2021.b2match.io/

excelenta unde factori de decizie, ingineri si specialisti in achizitii din
sectoarele cheie de fabricatie, cum ar fi: ►industria masinilor, ►aviatiei,
►autovehiculelor, ►energiei, ►constructiilor navale, ►tamplariei,
►mobilierului si a ►electrocasnicelor, pot intalni producatori de
dispozitive de fixare din intreaga lume si isi pot compara portofoliile de
produse.
Domeniul tematic al targului cuprinde:
• Dispozitive de fixare industriale;
• Sisteme de fixare in constructii;
• Sisteme de asamblare si instalare;
• Tehnologie de fabricatie a elementelor de fixare;
• Depozitare, distributie, echipamente din fabrica;
• Servicii, informare si comunicare etc.
Participarea la evenimentul de brokeraj organizat cu ocazia targului
international Fastener 2021 este gratuita, dar firmele interesate sa
participe la intalnirile B2B trebuie sa se inregistreze in prealabil pe
platforma evenimentului.
Pentru mai multe informatii accesati: https://fastener-poland2021.b2match.io/

Eveniment de brokeraj:
Brokerage Event Pollutec "Green Days" Lyon
12-15 octombrie 2021, Franta, Lyon
In cadrul targului international Pollutec 2021, in perioada 12-15
octombrie 2021, Camera de Comert si Industrie din Auvergne-RhôneAlpes, in calitate de membru al Enterprise Europe Network, impreuna cu
peste 100 de organizatii membre din intreaga retea organizeaza un
eveniment de brokeraj adresat tuturor celor interesati de tematica
tranzitiei ecologice. Intalnirile B2B vor avea loc atat in format fizic in
cadrul targului, cat si in format online.
Targul Pollutec este unul dintre cele mai importante evenimente
internationale de echipamente, tehnologii si servicii pentru mediu si
energie, fiind, totodata, si o platforma pentru solutii de mediu pentru
industrii, orase si regiuni, dar si o rampa de lansare pentru inovatii si
dezvoltare internationala.
Pollutec 2021 consta in mai multe activitati integrate adresate actorilor
din sectorul mediului si energiei: conferinte, intalniri ale clusterelor si
intalniri ale expertilor din domeniile: mediu, energie si economie
circulara, intalniri bilaterale, precum si activitati de networking.
Publicul tinta este reprezentat de IMM-uri, grupuri, centre de cercetare,
clustere, agenti, distribuitori, investitori, expozanti si vizitatori, virtuali sau
la fata locului.
Principalele tematici ale evenimentului sunt:
• Managementul deseurilor
• Managementul apei
• Energie si eficienta energetica
• Site-uri si soluri poluate

Eveniment de brokeraj:
Fastener Poland 2021 - B2B Meetings
05 - 18 octombrie 2021, Polonia, Cracovia

• Oras durabil

Cu ocazia targului international in domeniul tehnologiilor de fixare Fastener 2021, sub egida Enterprise Europe Network, Camera de
Comert si Industrie din Cracovia (Polonia) impreuna cu Tutech
Innovation GMBH (Germania) organizeaza un eveniment de brokeraj
adresat firmelor active in domeniul productiei industriale, materialelor,
transporturilor si ingineriei.
FASTENER POLAND® este locul I de intalnire in Europa Centrala si de
Est in domeniul tehnologiilor de fixare si serveste ca o platforma

• Biodiversitate si habitate naturale

• Calitatea aerului, mirosuri, zgomot
• Instrumentare, metrologie, analiza

• Managementul si prevenirea riscurilor
• Institutii si colective etc.
Participarea la evenimentul de brokeraj international este gratuita, dar
inregistrarea in prealabil este obligatorie.
Pentru mai multe informatii accesati: https://green-days-pollutec2021.b2match.io/

Munca sedentara: indrumarile si
instrumentele de care aveti nevoie pentru a
preveni afectiunile musculoscheletice
Cautati metode de a face mai multa miscare la locul de munca si a
reduce perioadele lungi de stat asezat sau in picioare? O sectiune
speciala a site-ului campaniei „Locurile de munca sanatoase iti fac
sarcina mai usoara” contineinformatii si linkuri catre toate
resursele de care aveti nevoie.
Articolele din OSHwiki prezinta fapte importate si indrumari cu privire la
afectiunile musculoscheletice (AMS) si la pozitiile prelungite pe scaun
sau in picioare, analizand ce persoane au riscul cel mai mare si de ce
configurarea locului de munca este importanta.
In plus, baza de date este usor de folosit si contine peste 130 de
materiale video, brosuri si alte resurse practice cu informatii utile care
cuprind multe sectoare, inclusiv lucratorii de acasa.
Pentru mai multe informatii accesati: https://osha.europa.eu/

Pozitiile statice si afectiunile
musculoscheletice: statul indelungat pe
scaun sau in picioare la lucru poate afecta
sanatatea lucratorilor
Ca sa functioneze bine,
corpul are nevoie de
miscare:
pentru
prevenirea afectiunilor
musculoscheletice
(AMS)
si
a
altor
probleme de sanatate
trebuie evitate pozitiile
statice.

Napo s-a intors pentru a combate afectiunile
musculoscheletice la locul de munca
Din 2007, cand Napo a introdus filmul „Reduceti efortul” pentru
constientizarea afectiunilor musculoscheletice (AMS) de origine
profesionala, prevalenta inca mare in Europa a acestei probleme
medicale grave l-a determinat pe Napo sa prezinte 6 noi clipuri
video pline de umor si sfaturi bune.
Munca sedentara, miscarile monotone si repetitive, lipsa de activitate
fizica si ridicatul de greutati sunt cativa dintre factorii de risc cu care se
confrunta Napo, Napette si Seful pentru a elimina sau a reduce
problemele musculoscheletice la locul de munca. Rand pe rand trec prin
scena interventia timpurie, masurile de preventie tehnice si
organizatorice, echipamentul ergonomic si sanatatea musculoscheletica
incepand cu varsta scolara pentru a transmite un mesaj simplu:
afectiunile musculoscheletice de origine profesionala pot fi prevenite.
Fiti alaturi de Napo in noua lui aventura Napo in… Reduceti efortul –
2021. Pentru mai multe informatii accesati: https://osha.europa.eu/

Statul
indelungat
pe
scaun si in picioare sunt
tema centrala a doua noi
rapoarte cu privire la
riscurile pentru sanatate
ale muncii sedentare.
Raportul analizeaza ce categorii de lucratori sunt cele mai vulnerabile,
care sunt indicatiile pentru statul pe scaun si in picioare la munca si ce
masuri pot lua angajatorii pentru a preveni riscurile si a ajuta lucratorii sa
faca mai multa activitate fizica.
Pe site-ul campaniei „Locurile de munca sanatoase iti fac sarcina mai
usoara” sunt disponibile rapoarte si rezumatele insotitoare cu informatii si
date concrete din domeniul prioritar dedicat muncii sedentare.
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!

Promovare gratuita!
Centrul de Transfer Tehnologic CENTI va ofera posibilitatea de
a va promova firma in mod gratuit in buletinele noastre de
informare periodica Newsletter si Infowatch.
In acest mod, peste 5000 de firme din Transilvania vor putea
cunoaste produsele si serviciile oferite de firma dumneavoastra,
deschizandu-se astfel noi oportunitati de colaborare in afaceri.

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

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati pe
mail: centi@icia.ro sau la telefon: 0264420590.
Nu uitati! Doar cine incearca are sanse de reusita!

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

Pentru informatii suplimentare legate de evenimente, va rugam
sa ne contactati.
centi@icia.ro
www.centi.ro
Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI a fost infiintat in anul 2004 si este acreditat de catre
Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
si Inovare.
CENTI functioneaza ca departament in cadrul INCD-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru
Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca, activitatea de transfer tehnologic fiind acreditata conform SR EN
ISO 9001:2008.

De 10 ani, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca este la dispozitia IMM-urilor din
Transilvania ca organizatie Enterprise Europe Network.

