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Platforma oportunitati de finantare UE

Noi facem legatura intre nevoile

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, in data de 5 august
2021, platforma online www.oportunitati-ue.gov.ro, un punct unic de acces care
integreaza informatii privind fonduri din mai multe surse de finantare (programele
nationale, operationale, comunitare etc.), fiind atat interfata intre mediul
institutional si beneficiari, cat si un instrument util la nivelul Romaniei in ceea ce
priveste identificarea de parteneri pentru participarea in Programele de cooperare
la nivel European.

tehnologice ale IMM-urilor cu solutiile

Prin intermediul acestei platforme, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene isi
propune sa fie o punte de legatura cu potentialii beneficiari ai surselor de finantare
comunitare, directionandu-i catre Punctele Nationale de Contact, Agentiile Nationale
responsabile, AM-urile aferente Programelor de interes sau Directiile Generale ale
Comisiei Europene si/ sau Agentiile Executive responsabile, in cazul in care Programul
de interes nu are un Punct National de Contact in Romania.
Platforma integreaza informatii consistente pentru toti potentialii beneficiari, atat din
mediul privat, cat si public, precum si din mediul academic si de cercetare, in vederea
cresterii accesibilitatii surselor de finantare europeana si a eficientizarii comunicarii dintre
autoritatile care gestioneaza aceste finantari si cei carora le sunt destinate.
Portalul este prevazut cu filtre de cautare dupa Tipul beneficiarului, Domeniul si

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.

Colectivul
CENTI Cluj-Napoca
va ureaza
Sarbatori Fericite!

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

Subdomeniul de interes, atat pentru identificarea surselor de
finantare, cat si a partenerilor.
O sectiune cu Povesti de succes, incluzand prezentarea exemplelor
de bune practici in accesarea finantarilor disponibile, completeaza
demersul informativ si isi propune sa stimuleze prin puterea
exemplului si alti potentiali solicitanti de finantare.
Pentru mai multe informatii accesati: https://oportunitati-ue.gov.ro/

Fonduri europene de 800.0001,5 milioane Euro/ proiect prin
Submasura 4.2 - „Sprijin pentru
investitii in procesarea/ marketingul
produselor agricole”
In perioada 8 octombrie 2021-7 ianuarie 2022, site-ul Agentiei
pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR.ro) ofera
antreprenorilor romani posibilitatea de a depune cereri de
finanatare prin Submasura 4.2 din Programul National de
Dezvoltare Rurala (PNDR) pentru a obtine fonduri europene in
valoare de 800.000 - 1,5 milioane Euro/ proiect pentru
constructii, achizitie de echipamente, magazin online, masini si
alte investitii in afacerile de procesare si marketing al
produselor agricole. Prin Submasura 4.2 -„Sprijin pentru
investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole” sunt
disponibile fonduri de peste 182 milioane Euro.
Scopul investitiilor sprijinite in cadrul Submasurii 4.2 - „Sprijin
pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole” este
sprijinirea intreprinderilor care realizeaza investitii corporale si
necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole
cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene,
cu exceptia produselor pescaresti.
Obiectivele submasurii 4.2:
• Infiintarea si/ sau modernizarea unitatilor de procesare si
comercializare;

• Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse
si procese;
• Aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea
consumului de energie si a emisiilor GES;
• Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei
din surse regenerabile;
• Cresterea numarului de locuri de munca.
Beneficiari:
• Intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;
• Cooperativele, grupurile si organizatiile de producatori constituite
in baza legislatiei nationale in vigoare.
Sprijinul nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor

eligibile pentru IMM-uri si forme asociative sau de 40% pentru alte
intreprinderi si nu va depasi:
►pentru microintreprinderi si intreprinderi mici:
800.000 Euro/ proiect pentru investitiile noi permise in cadrul fisei ;
600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investitii;
►pentru intreprinderi mijlocii:
1.200.000 Euro/ proiect pentru investirile noi permise in cadrul fisei;
1.000.000 Euro/ proiect pentru celelalte investitii;
►pentru alte intreprinderi si forme asociative:
1.500.000 Euro pentru investitiile noi permise in cadrul fisei;
1.200.000 Euro pentru celelalte investitii.
Pentru mai multe informatii accesati: https://portal.afir.info/

Firmele pot obtine cate 50.000-2
milioane Euro pentru instalatii de
energie regenerabila
Firmele, organizatiile nonguvernamentale, institutele de
cercetare, universitatile si alti beneficiari pot obtine granturi
SEE si Norvegiene nerambursabile in valoare de 50.000 si pana
la 2 milioane de Euro pentru instalatii de producere de energie
din surse regenerabile si pentru proiecte de cercetaredezvoltare.

Apeluri de proiecte deschise:
►4.1 milioane Euro disponibili prin intermediul apelului
"Cercetare si dezvoltare privind energia regenerabila, eficienta
energetica si securitatea energetica"
Obiective: cresterea capacitatii de cercetare si dezvoltare a
energiei regenerabile (energie regenerabila, eficienta energetica si
securitate energetica), inclusiv dezvoltarea de tehnologii/ solutii/
servicii. Proiecte de cooperare intre institute de cercetare si
intreprinderi pentru proiectele de cercetare industriala si
experimentala
Solicitantii eligibili in special institutele de cercetare si
universitatile, dar aplicantul poate fi orice entitate, privata sau
publica,
comerciala
sau
necomerciala
si
organizatii
nonguvernamentale, infiintate ca persoana juridica in Romania cu
cel putin 3 ani inainte de data limita a apelului. Solicitantul roman
aplica in numele partenerilor din proiect.
Cine poate fi partener?
▪Granturi SEE - Apelul 5 (a): Partenerii eligibili sunt orice entitate
privata sau publica, comerciala sau necomerciala, stabilita ca
persoana juridica in Norvegia, Islanda si Liechtenstein sau in
Romania.
▪Subventii Norvegia - Apelul 5 (b): Partenerii eligibili sunt orice
entitate privata sau publica, comerciala sau necomerciala, stabilita
ca persoana juridica in Norvegia sau in Romania.
▪Schema de subventii mici: partenerii eligibili sunt orice entitate

EUSPA lanseaza competitia
#myEUspace: mai mult spatiu
pentru inovatorii si antreprenorii
din UE

publica sau privata, comerciala sau necomerciala, stabilita ca
persoana juridica in Norvegia sau in Romania.
Finantare: granturi mari de cate 200.000-500.000 Euro/ proiect, cu
un buget total de 3 milioane Euro, precum si granturi mici de cate
50.000-200.000 Euro/ proiect, la un buget disponibil de 1,1 milioane
Euro;
Termen limita: 14 octombrie 2021, ora 14:00 (ora Romaniei).
►1,9 milioane Euro disponibili pentru proiecte de max. 200.000
Euro prin intermediul apelului „Energie hidroenergetica,
geotermala si alte surse de energie regenerabila”
Domenii de sprijin: schema de finantare poate oferi sprijin pentru
proiecte care vor dezvolta si implementa activitati care vizeaza
productie de energie/ electricitate din surse de energie regenerabila
(Renewable Energy Sources - RES) in unul sau mai multe dintre
urmatoarele domenii: ■Hidroenergia, ■Geotermala si ■Energie
regenerabila din alte surse (alte RES)
Obiective: proiectele trebuie sa contribuie la cresterea productiei
de energie regenerabila din surse de energie regenerabila.
Rezultatele asteptate sunt cresterea capacitatii pentru productie de
energie/ electricitate din surse de energie regenerabile si cresterea
numarului de instalatii noi pentru producerea de energie
regenerabila/ electricitate din surse regenerabile. De asemenea, se
asteapta ca proiectele sa contribuie la reducerea emisiilor de CO2
si la cresterea securitatii in aprovizionarea cu energie.
Solicitantii eligibili sunt IMM-urile si ONG-urile (inclusiv
intreprinderile sociale cu activitati economice), stabilite ca persoana
juridica in Romania de cel putin 3 ani la data limita a prezentului
apel. Solicitantul roman aplica in numele partenerilor din proiect.
Partenerii eligibili sunt orice entitate privata sau publica,
comerciala sau necomerciala, stabilita ca persoana juridica in
Norvegia sau in Romania si care sa fi fost infiintat de cel putin 1 an
la data limita a prezentului apel. Proiectele care includ un partener
norvegian sunt incurajate cu puncte suplimentare in procesul de
selectie.
Finantare: 50.000-200.000 Euro/ proiect, bugetul total fiind de 1,9
milioane Euro.
Termen limita: 3 decembrie 2021, ora 14:00 (ora Romaniei)
Pentru mai multe informatii accesati: https://
www.innovasjonnorge.no/

Pe 1 septembrie, la Praga, Agentia Uniunii Europene pentru
Programul spatial (EUSPA) a lansat competitia #myEUspace.
Acest concurs cu premii, derulat la nivelul Uniunii, se
adreseaza inovatorilor si antreprenorilor pregatiti sa exploreze,
sa dezvolte si sa comercializeze solutii inovatoare care sa
valorifice datele si serviciile satelitare ale UE dincolo de
orizontul actual al aplicatiilor spatiale, precum si sa combine si
sa testeze noi tehnologii in domeniul serviciilor bazate pe
localizare, al mobilitatii inteligente, al agriculturii inteligente, al
geomaticii si, pentru prima data, al tehnologiilor cuantice.
Incurajata de succesul competitiilor precedente si de extinderea
domeniului sau de activitate, Agentia Uniunii Europene pentru
Programul spatial (EUSPA) anunta astazi lansarea competitiei
#myEUspace. Disponibilitatea crescuta a datelor si serviciilor
satelitare si evolutia tehnologiilor mobile si informatice ridica tot mai
sus stacheta inovarii, facand posibila dezvoltarea unor aplicatii mai
ambitioase bazate pe pozitionarea exacta asigurata de Galileo in
asociere cu datele de observare a Pamantului generate de
Copernicus si, in acelasi timp, explorarea noilor oportunitati oferite
de tehnologiile cuantice.
Cu premii in valoare totala de 1 milion de euro, competitia
#myEUspace – parte a initiativei Cassini a Comisiei Europene – se
axeaza pe datele si serviciile satelitare ale UE si pe modul in care
integrarea serviciilor si fuzionarea datelor vor duce la aparitia (si
introducerea pe piata) a unor solutii spatiale comerciale
revolutionare, capabile sa raspunda nevoilor emergente ale
societatii si utilizabile in diverse domenii, de la mobilitate si
agricultura inteligente pana la productie si consum sustenabile,
orase inteligente, sanatate si recreere, printre altele.
Inovatorii din toate domeniile si de pe toate pietele sunt invitati sa
valorifice puterea serviciilor si a datelor oferite de programul spatial
al Uniunii Europene pentru a produce solutii diverse, de la aplicatii
mobile pana la hardware precum dispozitivele portabile, solutiile de
urmarire pentru gestionarea echipamentelor, dronele, aplicatiile
robotice s.a.m.d.
Competitia urmareste sa obtina solutii care, prin utilizarea si
integrarea datelor si serviciilor satelitare ale UE, pot revolutiona
urmatoarele sase domenii tematice:
 Mobilitate inteligenta: Solutii de mobilitate inteligenta pentru toate
mijloacele de transport, cu scopul de a imbunatati eficienta si
sustenabilitatea si de a spori siguranta.
 Spatiu pentru viata: Solutii pentru consumatori, de exemplu
aplicatii pentru dispozitive mobile si orice alte solutii care folosesc
date satelitare pentru sanatate, jocuri, sporturi, recreere, turism si
viata de zi cu zi.
 Planeta noastra verde: Solutii inovatoare pentru rezolvarea
problemelor de mediu si asigurarea sustenabilitatii consumului, a
productiei si a vietii cotidiene.
 Harta lumii mele: Solutii topografice inovatoare care vor modela
viitorul geomaticii, al planificarii rurale si al oraselor inteligente din
faza de proiectare.
 Agricultura prin satelit: Solutii tehnologice menite sa gestioneze
variabilitatea productiei agricole, sa imbunatateasca recoltele, sa
reduca impactul asupra mediului si sa optimizeze lantul
alimentar.

electronic fara un incarcator nou. Acest lucru va limita numarul
incarcatoarelor nedorite sau neutilizate. Se estimeaza ca reducerea
productiei si eliminarii noilor incarcatoare va reduce cantitatea de
deseuri electronice cu aproape o mie de tone pe an.

 Agricultura prin satelit: Solutii inovatoare prin aplicarea tehnologiilor
cuantice (calcul, detectie, simulare, criptare etc.) pentru imbunatatirea
aplicatiilor spatiale din aval.
Daca sunteti un start-up aspirant, un inventator consacrat sau un
antreprenor experimentat, va puteti inscrie pana pe 15 noiembrie 2021
(23.59 CET). Ideile vor fi evaluate pe baza relevantei lor pentru spatiul
Uniunii Europene, a abordarii inovatoare, a potentialului de
comercializare, a fezabilitatii in limitele tehnologiei actuale si, ca ultim
criteriu, a modului de organizare operationala. Competitia ofera diverse
premii si distinctii, in diferitele sale etape.
Pentru mai multe informatii accesati: https://
romania.representation.ec.europa.eu , www.euspa.europa.eu

Comisia propune un incarcator
comun pentru dispozitivele
electronice
Comisia Europeana face un pas important impotriva deseurilor
electronice si a inconvenientelor cauzate consumatorilor de
prevalenta
diferitelor
incarcatoare
incompatibile
pentru
dispozitivele electronice; astfel, Comisia prezinta acte legislative
pentru a stabili o solutie comuna de incarcare pentru toate
dispozitivele relevante.
Odata cu propunerea de directiva revizuita privind echipamentele radio
prezentata, portul de incarcare si tehnologia incarcare rapida vor fi
armonizate: USB-C va deveni portul standard pentru toate telefoanele
inteligente, tabletele, camerele, castile, difuzoarele portabile si
consolele video portabile. In plus, Comisia propune separarea vanzarii
incarcatoarelor de vanzarea de dispozitive electronice. Acest lucru va
imbunatati confortul consumatorilor si va reduce amprenta de mediu
asociata productiei si eliminarii incarcatoarelor, sprijinind astfel tranzitia
verde si cea digitala.
Comisia propune:
• Un port de incarcare armonizat pentru dispozitivele electronice:
USB-C va fi portul comun. Aceasta va permite consumatorilor sa isi
incarce dispozitivele cu acelasi incarcator cu port USB-C, indiferent
de marca dispozitivului.
• Tehnologia de incarcare rapida armonizata va contribui la
prevenirea faptului ca diferiti producatori limiteaza in mod nejustificat
viteza de incarcare si va ajuta la asigurarea faptului ca viteza de
incarcare este aceeasi atunci cand se utilizeaza orice incarcator
compatibil pentru un dispozitiv.
• Separarea vanzarii unui incarcator de vanzarea dispozitivului
electronic: consumatorii vor putea cumpara un nou dispozitiv

• Informatii mai pertinente pentru consumatori: producatorii vor
trebui sa furnizeze informatii relevante cu privire la performanta de
incarcare, inclusiv informatii privind puterea ceruta de dispozitiv si
daca acesta permite incarcarea rapida. Astfel, consumatorii vor putea
vedea mai usor daca incarcatoarele lor pe care le poseda indeplinesc
cerintele noului lor dispozitiv sau vor putea sa aleaga un incarcator
compatibil. Impreuna cu celelalte masuri, acest lucru ar ajuta
consumatorii sa limiteze numarul de incarcatoare noi achizitionate si i
-ar ajuta sa economiseasca 250 de milioane Euro pe an care ar fi
cheltuiti cu achizitii inutile de incarcatoare.
Pentru mai multe informatii accesati: https://
romania.representation.ec.europa.eu

Noul Bauhaus european: noi actiuni si
posibilitati de finantare pentru a
corela durabilitatea cu stilul si
incluziunea
In data de 15 septembrie a.c., Comisia Europeana a adoptat o
comunicare care stabileste conceptul de nou Bauhaus european.
Acesta include o serie de actiuni de politica si posibilitati de
finantare. Proiectul vizeaza accelerarea transformarii diferitelor
sectoare economice, cum ar fi constructiile si industria textila,
pentru a oferi tuturor cetatenilor acces la bunuri circulare si cu
emisii de carbon mai scazute.
Noul Bauhaus european aduce o dimensiune culturala si creativa
Pactului verde european, cu scopul de a demonstra modul in care
inovarea durabila ofera experiente concrete si pozitive in viata noastra
de zi cu zi. In ceea ce priveste finantarea, in perioada 2021-2022 vor fi
alocate aproximativ 85 de milioane EUR proiectelor legate de noul
Bauhaus european din cadrul programelor UE. Multe alte programe ale
UE vor integra noul Bauhaus european ca element de context sau ca
prioritate, fara un buget specific predefinit.
Finantarea va proveni din diferite programe ale UE, inclusiv programul
Orizont Europa pentru cercetare si inovare (in special misiunile Orizont
Europa), programul LIFE pentru mediu si politici climatice si Fondul
european de dezvoltare regionala. Mai mult, Comisia va invita statele
membre sa utilizeze valorile fundamentale ale noului Bauhaus european
in strategiile lor de dezvoltare teritoriala si socioeconomica si sa
mobilizeze partile relevante ale planurilor lor de redresare si rezilienta,
precum si programele din cadrul politicii de coeziune pentru a construi
un viitor mai bun pentru toti.
Pentru mai multe informatii accesati: https://
romania.representation.ec.europa.eu

Eveniment de brokeraj:
B2B-Meetings at International Forum
Mechatronics 2021 (on-site/virtual)
19 – 21 octombrie 2021, Austria Linz
(format fizic & virtual)
In perioada 20 - 21 octombrie 2021, in orasul austriac Linz are loc
Forumul International de Mecatronica la care sunt asteptati sa participa
aprox. 300 de experti din industrie si mediul academic in domeniul
mecatronica / industria 4.0

In acest context, Enterprise Europe Network ofera o oportunitate
deosebita pentru firmele interesate de a gasi noi parteneri de afaceri,
tehnologie sau cercetare prin organizarea unor intalniri B2B la fata
locului in data de 20 octombrie a.c. si/ sau intalniri virtuale B2B, in zilele
de 19 si 22 octombrie 2021.
Enterprise Europe Network, prin organizatiile sale membre din Austria,
Germania si Polonia, invita intreprinderi, start-up-uri, institutii de
cercetare, universitati, clustere si asociatii / agentii publice la un
eveniment de brokeraj in scopul dezvoltarii relatiilor internationale de
afaceri, cooperare tehnologica si cercetare.
Intalnirile B2B reprezinta o parte importanta a Forumului International de
Mecatronica, iar printre principalele subiecte ale intalnirilor B2B pot fi
mentionate:
• Dezvoltarea produselor digitale;
• Modelare si simulare digitala;
• Planificarea si controlul productiei digitale;
• Sisteme Mecatronice;
• HMI - Interactiunea om-masina;
• Sisteme de asistenta in industrie;

Organizatii membre ale Enterprise Europe Network din Ucraina, Albania,
Franta si Polonia invita IMM-uri, distribuitori, agenti de vanzari, institutii
de cercetare – dezvoltare interesate de subiecte de actualitate legate de
cererea crescanda pentru dezvoltarea rapida a productiei de alimente,
imbunatatirea calitatii si sigurantei datorita ambalarii produselor
alimentare, precum si alte subiecte legate de sectorul alimentar, la
intalniri B2B internationale.
Tematici:
• Produse alimentare si bauturi finite de productie ucraineana si straina;
• Echipamente pentru fabricarea produselor alimentare,
preambalarea, imbutelierea si ambalarea acestora;

bauturi,

• Solutii pentru functionarea calitativa a intreprinderilor din diferite
domenii ale industriei alimentare: automatizare industriala, logistica,
igiena si altele;
• Tipuri de ambalaje pentru produse alimentare si nealimentare;
• Echipamente si tehnologii pentru productia de ambalaje;
• Materii prime pentru productia de ambalaje etc.
Termenul limita pentru inregistrare la evenimentul de brokeraj: 18
octombrie 2020
Pentru mai multe informatii accesati: https://pack-in-2021.b2match.io/

• Robotica;
• Productie inteligenta;
• Big Data si analize de date;
• Inteligenta artificiala pentru industrii si invatare automata;
• Servicii industriale si intretinere etc.
Participarea la intalnirile B2B este gratuita; pe langa participarea la fata
locului, este posibila si participarea virtuala, dupa cum urmeaza:
• sesiunile B2B din 19 si 22 octombrie- intalniri virtuale!
• sesiunea B2B din 20 octombrie - intalniri la fata locului!
Termenul limita pentru inregistrare la evenimentul de brokeraj: 17
octombrie 2021.
Pentru mai multe informatii accesati: https://
ifmechatronics2021.b2match.io/

Eveniment de brokeraj:
International Matchmaking event of Food
Industry and Packaging
19 – 21 octombrie 2021, Ucraina, Kiev
Forumul international pentru industria alimentara si ambalare
(International Forum of Food Industry and Packaging - IFFIP ) este
evenimentul major al industriei alimentare si de ambalare din
Ucraina, reprezentand un punct de intalnire intre companii de
productie si procesare alimentara si, respectiv, furnizorii si
producatorii de echipamente si ambalaje. Cu aceasta ocazie, in
perioada 19 – 21 octombrie 2021, Enterprise Europe Network
organizeaza un eveniment de brokeraj International.

Eveniment de brokeraj:
Creative Industry Zone 2021 - a
matchmaking for creative industries
25 – 26 octombrie 2021,
Polonia,Szczecin - virtual
Creative Industry Zone 2021 este un eveniment de brokeraj
international organizat de Enterprise Europe Network Polonia
impreuna cu membrii ai retelei din Bulgaria, Germania, Finlanda,
Franta, Grecia, Italia, Japonia, Ucraina si UK, si care va avea loc in
format virtual in zilele de 25 si 26 octombrie 2021.
Scopul evenimentului de brokeraj este de a aduce impreuna designeri,
companii de tehnologie, intreprinderi traditionale, clustere, institutii de
cercetare si dezvoltare si alte entitati care reprezinta sau sunt implicate
in industriile creative pentru identificarea de oportunitati de colaborare
internationala. Pe langa intalnirile de afaceri virtuale, care ofera
posibilitatea de a genera noi contacte de afaceri si de a stimula inovatia,
evenimentul de brokeraj va cuprinde si prezentari tematice inclusiv
Drepturi de Proprietate Intelectuala (DPI), provocari actuale si aspecte
tehnice ale cooperarii dintre designeri si producatorii industriali.
Subiecte de interes: Publicitate si marketing; Arhitectura si mestesuguri;
Design: produse, grafica si design de moda; Film, TV, video, radio si
fotografie; TIC, software, aplicatii mobile si jocuri pe computer; Muzee,
galerii si biblioteci; Muzica, spectacole si arte vizuale Design durabil si
economie circulara.
Pentru mai multe informatii accesati: https://ciz2021.b2match.io/

EU-OSHA sarbatoreste multilingvismul cu
ocazia Zilei europene a limbilor

Multilingvismul Europei reprezinta calea spre o mai buna intelegere
interculturala si un element-cheie al bogatului patrimoniu cultural al
continentului. Prin urmare, pe 26 septembrie se sarbatoreste Ziua
europeana a limbilor, o initiativa a Consiliului Europei impreuna cu
Comisia Europeana.
Ziua europeana a limbilor este un eveniment organizat anual la data de
26 septembrie pentru: a pune in valoare varietatea limbilor vorbite in
Europa; a promova diversitatea culturala si lingvistica; a incuraja
invatarea limbilor straine la orice varsta – cunoasterea mai multor limbi
faciliteaza comunicarea cu alte persoane si succesul profesional si
contribuie la dezvoltarea intreprinderilor.
Ziua europeana a limbilor a fost introdusa de Comisia Europeana si
de Consiliul Europei, care reprezinta 800 de milioane de europeni din 47
de tari. La evenimente participa numeroase institute culturale si
lingvistice, asociatii, universitati si mai ales multe scoli si licee. Lansata in
2001 – Anul european al limbilor – Ziua europeana a limbilor se
sarbatoreste de atunci an de an.
Multilingvismul este piatra de temelie a activitatii zilnice a EU-OSHA, prin
care mesajele noastre sunt raspandite cat se poate de departe.
Tezaurul multilingv al EU-OSHA cu terminologie in domeniul securitatii si
sanatatii in munca (SSM) sau glosarele sale privind afectiunile
musculoscheletice si substantele periculoase contin definitii si termeni de
lucru in 25 de limbi pentru conceptele utilizate cel mai frecvent in
domeniu.
Pentru mai multe informatii accesati: https://osha.europa.eu/

Pe locuri, fiti gata... Fiti activ!
Toti avem de castigat daca facem miscare, iar Saptamana europeana a
sportului 2021 este ocazia ideala pentru a adopta un stil de viata sanatos
si activ, indiferent de varsta sau de forma fizica.
Saptamana europeana a sportului este o initiativa a Comisiei Europene
menita sa promoveze sportul si activitatea fizica in intreaga Europa sub
motto-ul #BeActive. Aceasta initiativa are ca obiectiv constientizarea
importantei unui stil de viata activ pentru toata lumea si este conceputa
sa le ofere oamenilor o trambulina catre viata activa!
Sportul si activitatea fizica isi aduc un aport semnificativ la sanatatea si
bunastarea cetatenilor europeni. Cu toate acestea, nivelul de activitate
fizica in Europa este in prezent in stagnare si chiar in scadere in unele
tari. Saptamana europeana a sportului este un raspuns comun la
aceasta provocare, precum si un apel la actiune.
Saptamana europeana a sportului are loc in fiecare an intre 23 si 30
septembrie, mii de evenimente fiind organizate de sute de parteneri din
tarile participante.
In cursul saptamanii, vei avea ocazia de a participa la activitati precum
programe de exercitii in parcuri, turnee (scolare), jocuri, plimbari si tururi
cu bicicleta, zile deschise in cluburi sportive si multe altele. O modalitate
extraordinara de a descoperi sporturi noi, de a te bucura de un stil de
viata mai sanatos si de a te distra!
Pentru a-i ajuta pe europeni sa faca sport si sa se mentina activi din
punct de vedere fizic, chiar si in circumstante fara precedent, Comisia
Europeana a lansat campania #BeActiveAtHome.

Mai multe recomandari despre cum sa faceti mai multa miscare la locul
de munca intr-o sectiune specifica de pe site-ul campaniei EU-OSHA
„Locurile de munca sanatoase iti fac sarcina mai usoara”.
Alaturati-va milioanelor de persoane care iau parte in fiecare an la
Saptamana europeana a sportului si faceti miscare!

Campania privind lucratorii sezonieri: EU-OSHA
participa la saptamana de actiune
Obiectivul campaniei „Drepturi pentru toate sezoanele”, organizata de
Autoritatea Europeana a Muncii, este promovarea unor conditii de
munca echitabile si sigure pentru lucratorii sezonieri in UE.
Campania se desfasoara in perioada iunie-octombrie 2021 si se axeaza
pe sectorul agroalimentar. Este cu atat mai importanta cu cat pandemia
actuala de COVID-19 a agravat conditiile lucratorilor sezonieri,
expunandu-i la riscuri mai mari in privinta securitatii si sanatatii in munca.
Se estimeaza ca, in fiecare an, aproximativ 850.000 de cetateni europeni
se angajeaza in activitati sezoniere in afara tarii lor de origine. Ca
urmare, lucratorii mobili sezonieri trebuie sa stie ca au aceleasi drepturi
la conditii de munca echitabile si aceleasi drepturi sociale, cand lucreaza
in alt stat UE, ca si lucratorii locali. Totusi, data fiind natura temporara a
muncii lor, pot fi mai vulnerabili la conditii precare de munca si de viata,
frauda si abuz.
Pentru a raspunde acestor provocari la fata locului si pentru a proteja
conditiile de munca echitabile ale lucratorilor sezonieri, Autoritatea
Europeana a Muncii deruleaza un plan de actiune impreuna cu Comisia
Europeana, Statele Membre UE si partenerii sociali. Ca parte a acestei
actiuni integrate, campania de comunicare „Drepturi pentru toate
sezoanele” urmareste sa creasca constientizarea lucratorilor mobili
sezonieri si a angajatorilor lor cu privire la drepturile si obligatiile lor,
precum si la serviciile de consiliere disponibile.
EU-OSHA se alatura saptamanii de actiune 20-24 septembrie prin
publicarea unui pliant informativ si a unui infografic pentru a-i informa pe
lucratorii sezonieri despre drepturile lor la conditii de munca sigure si
sanatoase.
Pentru mai multe informatii accesati: https://osha.europa.eu/ ;
www.ela.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.

