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NextGenerationEU: Comisia Europeana transfera
Romaniei 1,8 miliarde EUR sub forma de prefinantare
La inceputul lunii decembrie a.c., Comisia Europeana a transferat Romaniei 1,8
miliarde EUR sub forma de prefinantare, echivalentul a 13% din totalul de granturi
alocate in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR). Plata de
prefinantare va sprijini demararea implementarii masurilor de investitii si de
reforma cuprinse in Planul de redresare si rezilienta al Romaniei. Se preconizeaza
ca Romania va primi, pe parcursul planului sau, un total de 29,2 miliarde EUR, din
care granturi in valoare de 14,2 miliarde EUR si imprumuturi in valoare de 14,9
miliarde EUR.

Noi facem legatura intre nevoile

Plata a fost efectuata ca urmare a succesului primelor operatiuni de imprumut derulate in
cadrul instrumentului NextGenerationEU. Pana la sfarsitul anului, Comisia Europeana
(CE) intentioneaza sa mobilizeze pana la 80 de miliarde EUR sub forma de finantare pe
termen lung, care va fi completata cu titluri pe termen scurt („EU-Bills”), pentru a finanta
primele plati planificate in favoarea statelor membre in cadrul NextGenerationEU.

la nivelul concurentei din Uniunea

Mecanismul de redresare si rezilienta se afla in centrul instrumentului NextGenerationEU,
care va furniza 800 de miliarde EUR (in preturi curente) pentru a sprijini investitiile si
reformele in toate statele membre. Planul Romaniei face parte din raspunsul fara
precedent oferit de UE pentru a iesi mai puternica din criza provocata de pandemia de
COVID-19, pentru a promova tranzitia verde si tranzitia digitala si pentru a consolida
rezilienta si coeziunea in societatile noastre.
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Sprijinirea unor proiecte transformatoare de investitii si de
reforma. In Romania, Mecanismul de redresare si rezilienta
finanteaza investitii si reforme care se preconizeaza ca vor
transforma profund economia si societatea acestei tari. Printre
masurile notabile se numara urmatoarele.
Asigurarea tranzitiei catre o economie verde: planul Romaniei
prevede investitii de 3,9 miliarde EUR in modernizarea infrastructurii
feroviare, inclusiv a cailor ferate si a materialului rulant electrificate
sau cu emisii zero. In plus, 2,7 miliarde EUR vor fi investite in
renovarea eficienta din punct de vedere energetic si renovarea
seismica a cladirilor multifamiliale si publice, ceea ce va aduce
beneficii pentru mediu si va reduce facturile la energie ale
gospodariilor Valul de renovari va spori rezistenta cladirilor la
seisme si le va face mai accesibile pentru persoanele cu handicap
si persoanele in varsta. Reformele si investitiile in valoare de 855 de
milioane EUR vor sprijini productia de energie curata prin eliminarea
treptata a productiei de carbune si lignit si prin utilizarea surselor
regenerabile de energie si a hidrogenului. In plus, planul include
masuri de protectie a biodiversitatii si a mediului axate pe
impadurire, reimpadurire si pepiniere forestiere, precum si alte
masuri privind biodiversitatea pentru reconstructie ecologica si
protectia speciilor, cu investitii in valoare de 1,1 miliarde EUR.
Sprijinirea tranzitiei digitale: planul prevede 1,5 miliarde EUR
pentru digitalizarea administratiei publice in domenii-cheie precum
justitia, ocuparea fortei de munca si protectia sociala, mediul,
gestionarea functiei publice si dezvoltarea competentelor, achizitiile
publice, securitatea cibernetica, fiscalitatea si vama, cu construirea
simultana a unei infrastructuri guvernamentale securizate de tip
cloud si eliberarea de carti de identitate electronice pentru 8,5
milioane de romani. Planul investeste 470 de milioane EUR pentru
dezvoltarea unui sistem integrat de e-sanatate, care sa conecteze
peste 25.000 de furnizori de asistenta medicala si sisteme de
telemedicina. In plus, 881 de milioane EUR vor fi alocate digitalizarii
educatiei in vederea imbunatatirii competentelor pedagogice
digitale, precum si a continutului educational si a echipamentelor
digitale.

Consolidarea rezilientei economice si sociale: planul va sprijini
un proces decizional mai bun si sustenabilitatea fiscala prin
intermediul unui cadru bugetar consolidat, al unor reforme ale
administratiei fiscale si ale cadrului fiscal, al unei reforme a
sistemului de pensii si al unui control mai bun al cheltuielilor. Planul
va imbunatati mediul de afaceri prin masuri de consolidare a
independentei sistemului judiciar si de imbunatatire a calitatii si
eficientei acestuia, intensificand combaterea coruptiei si sprijinind
un sistem decizional previzibil, informat si participativ. Planul
Romaniei va contribui totodata la consolidarea rezilientei sistemului
de sanatate prin investitii de 2 miliarde EUR in infrastructuri
spitalicesti moderne si va imbunatati sistemul educational prin
masuri cuprinzatoare care sa vizeze toate nivelurile de invatamant.
In plus, reforma venitului minim de incluziune va simplifica si va
imbunatati sprijinul social pentru persoanele cele mai vulnerabile,
creand in acelasi timp stimulente pentru ocuparea fortei de munca
si formare profesionala. Planul va sprijini coeziunea teritoriala si
sociala prin dezvoltarea, modernizarea si decarbonizarea
transportului rutier si prin imbunatatirea sigurantei rutiere, prin
reforme si investitii in valoare de 3,9 miliarde EUR.
Pentru mai multe informatii accesati: https://ec.europa.eu/

Portalul mondial (Global Gateway):
strategia Uniunii Europene de dezvoltare
a conexiunilor durabile la nivel mondial va
mobiliza pana la 300 de miliarde EUR
Comisia Europeana si Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe si politica de securitate au lansat in data de 1
decembrie a.c. Portalul mondial (Global Gateway) - noua
strategie europeana menita sa dezvolte conexiuni inteligente,
curate si sigure in sectorul digital, al energiei si al
transporturilor si sa consolideze sistemele de sanatate,
educatie si cercetare din intreaga lume. Portalul mondial
urmareste sa mobilizeze, in perioada 2021-2027, investitii in
valoare de pana la 300 miliarde EUR, care sa sprijine o
redresare durabila la nivel mondial, tinand cont de nevoile
partenerilor nostri si de interesele proprii ale UE.
Portalul mondial (Global Gateway) presupune cresterea investitiilor
care promoveaza valorile democratice si standardele ridicate, buna
guvernanta si transparenta, parteneriatele egale si infrastructurile
verzi, curate si sigure si care catalizeaza investitiile din sectorul
privat.
Prin intermediul unei abordari de tip „Echipa Europa”, Portalul
mondial va reuni UE, statele membre si institutiile lor financiare si
de dezvoltare, inclusiv Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca
Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), si va urmari
sa antreneze sectorul privat pentru a mobiliza investitii care sa aiba
un impact transformator. Delegatiile UE din intreaga lume, in
colaborare cu Echipa Europa la fata locului, vor juca un rol esential
in identificarea si coordonarea proiectelor din cadrul Portalului
mondial care vor fi realizate in tarile partenere.
Portalul mondial se bazeaza pe noile instrumente financiare din
cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027. Astfel,
Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si
cooperare internationala (IVCDCI) - „Europa globala”, Instrumentul
de asistenta pentru preaderare (IPA) III, precum si Interreg,
InvestEU si programul UE pentru cercetare si inovare Orizont
Europa permit UE sa mobilizeze investitii publice si private in
domenii prioritare, inclusiv in domeniul conectivitatii.
Mai precis, Fondul european pentru dezvoltare durabila+ (EFSD+),
componenta financiara a IVCDCI – Europa globala, va pune la
dispozitie fonduri de pana la 135 miliarde EUR pentru investitii
garantate destinate proiectelor de infrastructura in perioada 20212027, din bugetul UE se vor acorda granturi de pana la 18 miliarde
EUR, iar institutiile financiare si de finantare a dezvoltarii europene
au planificat investitii de pana la 145 miliarde EUR.
Pe langa setul sau de instrumente financiare, UE analizeaza
posibilitatea de a institui un Mecanism european pentru creditele la
export care sa completeze mecanismele pentru credite la export
existente la nivelul statelor membre si sa majoreze capacitatea
globala a UE in acest domeniu. Mecanismul ar contribui la
asigurarea unor conditii de concurenta mai echitabile pentru
intreprinderile din UE pe pietele tarilor terte, unde acestea sunt
nevoite sa concureze din ce in ce mai frecvent cu intreprinderi
straine care primesc un sprijin considerabil din partea guvernelor
lor, facilitand astfel participarea acestora la proiecte de
infrastructura.

UE le va propune partenerilor nu numai conditii financiare solide,
oferind granturi, imprumuturi in conditii favorabile si garantii
bugetare pentru a reduce riscurile investitiilor si a imbunatati
sustenabilitatea datoriei, dar va si promova cele mai inalte
standarde sociale, de mediu si de gestionare strategica. UE le va
oferi asistenta tehnica partenerilor pentru ca acestia sa isi
consolideze capacitatea de a elabora proiecte credibile, care sa
asigure un bun raport calitate-pret in domeniul infrastructurii.
Portalul mondial va investi in stabilitatea si cooperarea
internationala si va demonstra modul in care valorile democratice
ofera certitudine si echitate investitorilor, durabilitate partenerilor si
beneficii pe termen lung oamenilor din intreaga lume. Aceasta
reprezinta contributia Europei la reducerea decalajului in materie de
investitii la nivel mondial, care necesita un efort concertat conform
cu angajamentul asumat in iunie 2021 de liderii G7 de a lansa un
parteneriat transparent, bazat pe standarde ridicate si valori, in
materie de infrastructura, pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare
a infrastructurii de la nivel mondial. UE se angajeaza sa colaboreze
cu parteneri cu aceeasi viziune pentru a promova investitiile in
conectivitatea durabila. Portalul mondial si initiativa „Build Back
Better World” a SUA se vor consolida reciproc. Acest angajament in
materie de colaborare a fost reafirmat in cadrul COP26, Conferinta
Organizatiei Natiunilor Unite din 2021 asupra schimbarilor climatice,
in cadrul careia UE si Statele Unite au reunit parteneri cu aceeasi
viziune pentru a-si exprima angajamentul comun de a aborda criza
climatica prin dezvoltarea unei infrastructuri curate si reziliente, care
sa corespunda unui viitor cu un nivel net al emisiilor egal cu zero.
Portalul mondial se bazeaza pe realizarile Strategiei UE privind
conectarea Europei cu Asia din 2018, pe parteneriatele pentru
conectivitate incheiate recent cu Japonia si India, precum si pe
planurile economice si de investitii pentru Balcanii de Vest,
Parteneriatul estic si vecinatatea sudica. De asemenea, Portalul
mondial este pe deplin aliniat la Agenda 2030 a ONU si la
obiectivele sale de dezvoltare durabila (ODD), precum si la Acordul
de la Paris.
Pentru mai multe informatii accesati: https://ec.europa.eu/

Ajutoare de stat: Comisia traseaza viitorul
cadrului temporar pentru a sprijini
redresarea economica in contextul
pandemiei de coronavirus
Comisia Europeana a decis sa prelungeasca pana la 30 iunie
2022 Cadrul temporar privind ajutoarele de stat (care ar fi
urmat sa expire la 31 decembrie 2021). Pentru a accelera
redresarea, Comisia a decis, de asemenea, sa introduca pentru
o noua perioada, limitata, doua noi instrumente menite sa
creeze stimulente directe pentru investitii private si masuri de
sprijinire a solvabilitatii orientate spre viitor.
Avand in vedere redresarea economica observata, Comisia
Europeana (CE) a adoptat o prelungire limitata a cadrului temporar,
cu inca sase luni, pana la 30 iunie 2022. Acest lucru va permite
statelor membre ca, acolo unde este necesar, sa isi prelungeasca
schemele de sprijin si sa se asigure ca intreprinderile inca afectate
de criza nu vor fi private brusc de sprijinul de care au nevoie. In
paralel, CE va continua sa monitorizeze indeaproape evolutiile
pandemiei de COVID-19 si incidenta altor riscuri pentru redresarea
economica. In plus, CE a introdus o serie de ajustari specifice,
printre care se numara doua noi instrumente menite sa contribuie la
redresarea economiei europene intr-un mod rezilient si durabil:

Masuri de sprijin pentru investitii, care sa ajute statele membre
sa remedieze problema deficitului de investitii cauzat de criza.
Statele membre pot crea stimulente pentru ca intreprinderile sa
realizeze investitii si pot utiliza acest instrument pentru a accelera
tranzitia verde si cea digitala. Masura include garantii pentru
evitarea denaturarilor nejustificate ale concurentei. De exemplu,
stimulentele ar trebui sa vizeze un grup larg de beneficiari si
ajutoarele sa fie intr-un cuantum limitat. Statele membre pot folosi
acest instrument pana la 31 decembrie 2022.
Masuri de sprijin pentru solvabilitate pentru a mobiliza fonduri
private care sa fie puse la dispozitie pentru investitii in
intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri), inclusiv in intreprinderile nou
-infiintate si in intreprinderile mici cu capitalizare medie.
Statele membre pot acorda garantii intermediarilor privati, creandule stimulente pentru a investi in aceste tipuri de intreprinderi si a le
oferi acestora din urma un acces mai usor la finantare prin capitaluri
proprii, ceea ce pentru intreprinderi este adesea dificil de realizat in
mod individual. Acest instrument este deosebit de relevant avand in
vedere cresterea nivelului de indatorare a intreprinderilor in timpul
crizei. Statele membre pot folosi acest instrument pana la 31
decembrie 2023.
Pe langa masurile adoptate, CE:
• a prelungit de la 30 iunie 2022 la 30 iunie 2023 posibilitatea,
acordata in temeiul cadrului temporar, ca statele membre sa
converteasca instrumente rambursabile (de exemplu, garantii,
imprumuturi, avansuri rambursabile) in alte forme de ajutor, cum
ar fi granturile directe;
• a adaptat valorile maxime ale anumitor tipuri de ajutoare
proportional cu durata prelungita;
• a oferit clarificari cu privire la utilizarea dispozitiilor exceptionale
privind flexibilitatea din Orientarile Comisiei privind salvarea si
restructurarea;
• a prelungit cu inca 3 luni lista ajustata a tarilor cu riscuri
neasigurabile pe piata privata, in contextul asigurarii creditelor la
export pe termen scurt (STEC) (de la 31 decembrie 2021 pana la
31 martie 2022).
Context. Cadrul temporar privind ajutoarele de stat a fost adoptat la
19 martie 2020 si modificat pentru prima data la 3 aprilie 2020,
sporindu-se posibilitatile de a oferi sprijin public pentru cercetarea,
testarea si fabricarea de produse relevante pentru combaterea
pandemiei, pentru a proteja locurile de munca si pentru a sprijini in
continuare economia. La 8 mai 2020, CE a extins a doua oara
domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru a include masuri
de recapitalizare si de datorie subordonata. La 29 iunie 2020, CE a
adoptat o a treia modificare prin care se extinde domeniul de
aplicare al Cadrului temporar pentru a sprijini in continuare
microintreprinderile, intreprinderile mici si intreprinderile nouinfiintate si pentru a incuraja investitiile private. La 13 octombrie
2020, CE a prelungit Cadrul temporar pana la 30 iunie 2021 (cu
exceptia masurilor de recapitalizare, care puteau fi acordate pana la
30 septembrie 2021) si a dat posibilitatea statelor membre sa
acopere o parte din costurile fixe ale intreprinderilor afectate de
criza care nu erau acoperite de venituri. La 28 ianuarie 2021, CE a
adoptat o a cincea modificare prin care se extinde domeniul de
aplicare al Cadrului temporar prin majorarea plafoanelor stabilite in
acesta si prin oferirea posibilitatii ca, pana la sfarsitul anului 2022,
anumite instrumente rambursabile sa poata fi convertite in granturi
directe.
Pentru mai multe informatii accesati: https://ec.europa.eu/

Comisia propune o noua lista de proiecte
de interes comun pentru o piata a
energiei mai integrata si mai rezilienta
Comisia Europeana a adoptat in data de 19 noiembrie a.c. cea
de-a cincea lista de proiecte de interes comun (PIC) in
domeniul energiei. Este vorba despre proiecte esentiale de
infrastructura energetica transfrontaliera, al caror scop este
construirea unei piete interne a energiei mai integrate si mai
reziliente in UE si indeplinirea obiectivelor noastre privind
energia si clima. Aceasta a cincea lista de PIC cuprinde un
numar total de 98 de proiecte: 67 in domeniul transportului si
al stocarii energiei electrice, 20 in domeniul gazelor, sase
proiecte de retele de CO2 si cinci proiecte de retele inteligente.
Toate proiectele PCI fac obiectul unor proceduri de autorizare
si de reglementare rationalizate si sunt eligibile pentru sprijin
financiar din partea Mecanismului UE pentru interconectarea
Europei (MIE).
Cele 67 de proiecte privind transportul si stocarea energiei electrice
de pe lista de PCI vor contribui semnificativ la realizarea ambitiei
sporite in materie de energie din surse regenerabile a Pactului
verde european, iar cele cinci proiecte de retele inteligente vor
imbunatati eficienta retelelor, coordonarea datelor la nivel
transfrontalier si siguranta gestionarii retelelor. Prezenta propunere
nu sprijina niciun proiect nou de infrastructura in domeniul gazelor.
Cele cateva proiecte selectate in domeniul gazelor, care au figurat
deja pe cea de-a 4-a lista de PCI, sunt proiecte necesare pentru
asigurarea sigurantei aprovizionarii pentru toate statele membre. O
evaluare consolidata a sustenabilitatii a condus la eliminarea de pe
lista a unei serii de proiecte in domeniul gazelor.
Lista adoptata astazi este stabilita in cadrul actualului Regulament
privind retea transeuropeana de energie (TEN-E). In decembrie
2020, CE a propus o revizuire a Regulamentului TEN-E, care va
pune capat eligibilitatii proiectelor de infrastructura in domeniul
petrolului si al gazelor pentru viitoarele liste de PCI si introduce
obligatia ca toate proiectele sa indeplineasca criterii obligatorii de
sustenabilitate, precum si sa respecte principiul de „a nu aduce
prejudicii semnificative”, astfel cum este stabilit in Pactul verde.
Pentru mai multe informatii accesati: https://ec.europa.eu/

Pactul verde european: Comisia adopta noi
propuneri menite sa stopeze defrisarile, sa
introduca inovari in gestionarea durabila a
deseurilor si sa asigure soluri sanatoase in
beneficiul oamenilor, al naturii si al climei
Comisia Europeana a adoptat in luna noiembrie a.c. trei noi
initiative care sunt necesare pentru a transpune in practica
angajamentele asumate in cadrul Pactului verde european.
Astfel, Comisia propune noi norme menite sa stopeze
defrisarile de care UE este raspunzatoare, precum si noi norme
menite sa faciliteze transferurile de deseuri in interiorul UE
pentru a promova economia circulara si a combate exporturile
de deseuri ilegale catre tari terte si transferul catre acestea a
provocarilor in materie de deseuri. Comisia prezinta, de
asemenea, o noua Strategie privind solul care vizeaza sa
asigure refacerea, rezilienta si protejarea adecvata a tuturor
solurilor europene pana in 2050.

Comisia Europeana (CE) propune un nou regulament menit sa
stopeze defrisarile si degradarea padurilor de care UE este
raspunzatoare. Numai in perioada 1990- 2020, lumea a pierdut 420
de milioane de hectare de padure – o suprafata mai mare decat cea
a Uniunii Europene. Noile norme propuse ar garanta ca produsele
pe care cetatenii UE le cumpara, le utilizeaza si le consuma pe
piata UE nu contribuie la defrisarile si la degradarea padurilor la
nivel mondial. Principalul factor care contribuie la aceste procese
este extinderea terenurilor agricole, in scopul producerii unor
materii prime (soia, carne de vita, ulei de palmier, lemn, cacao si
cafea) si a unora dintre produsele derivate ale acestora.
Regulamentul stabileste norme privind obligatia de diligenta pe care
trebuie sa le respecte intreprinderile care doresc sa introduca pe
piata UE aceste materii prime, in vederea asigurarii faptului ca pe
piata UE sunt autorizate numai produsele legale si care nu
contribuie la defrisari. CE va utiliza un sistem de evaluare
comparativa pentru a analiza tarile si nivelul lor de risc de defrisari
si de degradare a padurilor generat de materiile prime care intra
sub incidenta regulamentului.
CE va intensifica dialogul cu alte tari mari consumatoare si se va
implica la nivel multilateral pentru unirea eforturilor. Prin
promovarea consumului de produse care nu contribuie la defrisari si
prin reducerea impactului UE asupra defrisarilor si a degradarii
padurilor la nivel mondial, se preconizeaza ca noile norme vor
reduce emisiile de gaze cu efect de sera si declinul biodiversitatii. In
fine, combaterea defrisarilor si a degradarii padurilor va avea
impacturi pozitive asupra comunitatilor locale, inclusiv asupra celor
mai vulnerabile persoane, cum ar fi populatiile indigene, care
depind in mare masura de ecosistemele forestiere.
In cadrul Regulamentului revizuit privind transferurile de deseuri,
CE isi respecta promisiunea privind realizarea economiei circulare
si reducerea la zero a poluarii, propunand norme mai stricte privind
exporturile de deseuri, un sistem mai eficient de circulatie a
deseurilor ca resursa si actiuni hotarate de combatere a traficului de
deseuri. Exporturile de deseuri catre tari care nu sunt membre ale
OCDE vor fi restrictionate; acestea vor fi autorizate numai daca
tarile terte doresc sa primeasca anumite deseuri si dispun de
capacitatea necesara pentru a le gestiona in mod durabil.
Transferurile de deseuri catre tarile care sunt membre ale OCDE
vor fi monitorizate si pot fi suspendate daca genereaza probleme
grave de mediu in tara de destinatie. Conform propunerii, toate
intreprinderile din UE care exporta deseuri in afara UE ar trebui sa
se asigure ca instalatiile care primesc deseurile lor fac obiectul unui
audit independent care sa demonstreze ca gestioneaza deseurile
intr-un mod care nu dauneaza mediului.
In cadrul UE, CE propune simplificarea in mod considerabil a
procedurilor in vigoare, facilitand reintrarea deseurilor in economia
circulara, fara a reduce nivelul de control necesar. Aceasta
propunere contribuie la reducerea dependentei UE de materiile
prime primare si sprijina inovarea si decarbonizarea industriei UE in
vederea indeplinirii obiectivelor climatice ale UE. Noile norme aduc,
de asemenea, transferurile de deseuri in era digitala, prin
introducerea schimbului electronic de documente.
Regulamentul privind transferurile de deseuri consolideaza si mai
mult actiunile de combatere a traficului de deseuri, una dintre cele
mai grave forme de infractiuni impotriva mediului, deoarece
transporturile ilegale ar reprezenta pana la 30 % din transferurile de

deseuri, cu o valoare anuala de 9,5 miliarde EUR. Imbunatatirea
eficientei si a eficacitatii regimului de asigurare a respectarii normelor
include instituirea la nivelul UE a unui grup de asigurare a respectarii
normelor privind transferurile de deseuri, imputernicirea Oficiului
European de Lupta Antifrauda (OLAF) sa sprijine investigatiile
transnationale efectuate de statele membre ale UE cu privire la traficul
de deseuri si instituirea unor norme mai stricte referitoare la sanctiunile
administrative.
CE a prezentat in data de 17 noiembrie 2021 si o noua Strategie a UE
privind solul, o initiativa importanta in cadrul Pactului verde european si
al Strategiei UE in domeniul biodiversitatii pentru 2030 care vizeaza
combaterea crizei climatice si a celei legate de biodiversitate. Solurile
sanatoase constituie baza a 95 % din alimentele pe care le consumam,
gazduiesc peste 25 % din biodiversitatea din intreaga lume si reprezinta
cel mai mare rezervor de carbon terestru de pe planeta. In prezent, 70 %
din solurile din UE nu se afla intr-o stare buna. Strategia stabileste un
cadru care prevede masuri concrete pentru protectia, refacerea si
utilizarea durabila a solurilor si propune un set de masuri voluntare si de
masuri obligatorii din punct de vedere juridic. Aceasta strategie vizeaza
sporirea cantitatii de carbon din sol in terenurile agricole, combaterea
desertificarii, refacerea terenurilor si a solurilor degradate, precum si
asigurarea faptului ca, pana in 2050, toate ecosistemele solului vor fi
sanatoase.
Pentru mai multe informatii accesati: https://ec.europa.eu/

Uniunea Europeana investeste peste 1
miliard EUR in proiecte inovatoare pentru
decarbonizarea economiei
Uniunea Europeana investeste peste 1,1 miliarde EUR in 7 proiecte
inovatoare de mare anvergura in cadrul Fondului pentru inovare.
Granturile vor sprijini proiectele care vizeaza introducerea pe piata
a tehnologiilor revolutionare in industriile energointensive, a
hidrogenului, a captarii dioxidului de carbon, a utilizarii si stocarii
energiei si a energiei din surse regenerabile. Proiectele sunt situate
in Belgia, Italia, Finlanda, Franta, Tarile de Jos, Norvegia, Spania si
Suedia.
Cele 7 proiecte au fost selectate pentru finantare in cadrul primei cereri
de propuneri din cadrul Fondului pentru inovare care vizeaza proiecte de
mare anvergura, si anume proiecte cu costuri totale de capital de peste
7,5 milioane EUR. Aceste proiecte au fost evaluate de experti
independenti in ceea ce priveste capacitatea lor de a reduce emisiile de
gaze cu efect de sera in raport cu tehnologiile conventionale si de a
inova dincolo de stadiul actual al tehnologiei, fiind, in acelasi timp,
suficient de mature pentru a permite implementarea lor rapida. Printre
celelalte criterii de selectie se numara potentialul de scalabilitate si de
rentabilitate al proiectelor.
Proiectele selectate vizeaza o gama larga de sectoare relevante pentru
decarbonizarea diferitelor parti ale industriei si ale sectoarelor energetice
din Europa, cum ar fi industria chimica, industria siderurgica, industria
cimentului, rafinariile, energia electrica si energia termica. Toate
proiectele fie fac deja parte din centre industriale, fie lanseaza clustere
de decarbonizare ale industriilor interconectate.
Prezentarea pe scurt a celor 7 proiecte
Industrii energointensive:
• un proiect din Suedia vizeaza eliminarea completa a emisiilor de gaze
cu efect de sera generate de productia de otel prin utilizarea
hidrogenului din surse regenerabile in Gällivare si Oxelösund;
• un proiect din Finlanda va demonstra doua modalitati de producere a
hidrogenului curat la o rafinarie din Porvoo, prin intermediul energiei

din surse regenerabile si prin captarea CO2 si stocarea permanenta a
acestuia in Marea Nordului;

• un proiect din Franta va capta emisii inevitabile intr-o fabrica de ciment
si, in parte, va stoca CO2 din punct de vedere geologic in Marea
Nordului si, in parte, il va integra in beton;
• un proiect din Belgia va dezvolta un lant valoric complet de captare,
transport si stocare a carbonului in portul Anvers pentru a reduce
emisiile in productia de hidrogen si de substante chimice.
Energie din surse regenerabile:
• un proiect din Italia va dezvolta o linie-pilot la scara industriala pentru
fabricarea de celule fotovoltaice inovatoare si de inalta performanta in
Catania;
• un proiect din Spania va transforma deseurile municipale solide
nereciclabile din El Morell in metanol, un combustibil chimic de baza
esential si cu emisii reduse de dioxid de carbon;
• un proiect din Suedia va crea o instalatie la scara larga de bioenergie
cu captare si stocare a dioxidului de carbon in cadrul centralei sale
existente de cogenerare a energiei termice si electrice pe baza de
biomasa din Stockholm.
Pentru mai multe informatii accesati: https://ec.europa.eu/

S-a ajuns la un acord cu privire la bugetul UE
pentru 2022
Consiliul UE a ajuns la un acord cu Parlamentul European cu privire
la bugetul Uniunii Europene pentru 2022, stabilind angajamentele
totale la 169,5 miliarde EUR si platile la 170,6 miliarde EUR.
Bugetul pentru anul 2022 reflecta puternic principalele prioritati ale
UE: redresarea economica, combaterea schimbarilor climatice,
precum si tranzitia verde si cea digitala. De asemenea, acesta lasa
resurse suficiente in cadrul plafoanelor de cheltuieli din cadrul
financiar multianual 2021-2027 pentru a permite UE sa reactioneze
in caz de aparitie a unor nevoi neprevazute.
Bugetul convenit va directiona fondurile catre domeniile in care acestea
pot avea cel mai mare impact, in functie de nevoile cele mai importante
in materie de redresare ale statelor membre ale UE si ale partenerilor UE
din intreaga lume. Mai exact, s-a convenit sa se aloce:
• 49,7 miliarde EUR in angajamente pentru a sprijini redresarea,
stimuland investitiile in coeziunea economica, sociala si teritoriala;
• 53,1 miliarde EUR politicii agricole comune si 971,9 milioane EUR
Fondului european pentru pescuit si afaceri maritime, pentru fermierii
si pescarii din Europa, dar si pentru consolidarea rezilientei sectorului
agroalimentar si a sectorului pescuitului si pentru asigurarea
anvergurii necesare a masurilor de gestionare a crizelor.
• 12,2 miliarde EUR programului Orizont Europa, pentru a sprijini
cercetarea UE in domenii precum sanatatea, sectorul digital, industria,
domeniul spatial, clima, energia si mobilitatea si 613,5 milioane EUR
Programului privind piata unica, sprijinind competitivitatea si IMM-urile,
inclusiv in sectorul turismului;
• 839,7 milioane EUR programului „UE pentru sanatate” in vederea
sprijinirii uniunii europene a sanatatii si pentru a oferi un raspuns
cuprinzator la nevoile in materie de sanatate ale cetatenilor europeni;
• 1,2 milioane EUR in cadrul Fondului pentru o tranzitie justa pentru a
asigura faptul ca tranzitia catre neutralitatea climatica este benefica
pentru toti si 755,5 milioane EUR in cadrul programului LIFE pentru
sprijinirea actiunilor in domeniul mediului si al combaterii schimbarilor
climatice;
• 2,8 miliarde EUR Mecanismului pentru interconectarea Europei, suma
destinata investitiilor intr-o infrastructura de transport moderna, de
inalta performanta, pentru a facilita conexiunile transfrontaliere;

• 3,4 miliarde EUR programului Erasmus+, pentru a investi in
tineri, si 406 milioane EUR pentru sectorul cultural si cel creativ,
prin intermediul programului Europa creativa;
• 1,1 miliarde EUR Fondului pentru azil migratie si integrare si
809,3 milioane EUR Fondului de gestionare integrata a
frontierelor in vederea intensificarii cooperarii in domeniul
gestionarii frontierelor externe, inclusiv 25 de milioane EUR
pentru protectia frontierei cu Belarus, precum si in ceea ce
priveste politica in domeniul migratiei si azilului, care include, de
asemenea, fonduri suplimentare pentru angajamentele de
relocare;
• 227,1 milioane EUR Fondului pentru securitate interna si 945,7
milioane EUR Fondului european de aparare pentru a sprijini
autonomia strategica si securitatea europeana;
• 15,2 miliarde EUR pentru sprijinirea vecinilor nostri si a
dezvoltarii si cooperarii internationale. Acordul include majorari
specifice pentru Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru
dezvoltare si cooperare internationala (IVCDCI) – Europa globala
(190 de milioane EUR, cu o atentie deosebita acordata
Afganistanului si Siriei, precum si pentru programul de ajutor
umanitar (211 milioane EUR) pentru a aborda situatiile de criza
din intreaga lume.
Pentru mai multe informatii accesati: www.consilium.europa.eu/ ,
https://ec.europa.eu/

Eveniment de brokeraj:
SIVAL - VIBE 2022: plant and crop
productions business meetings
11 – 14 ianuarie 2022, Angers (Franta)
Cu ocazia targului international SIVAL 2022, in perioada 11- 14
ianuarie 2021, Enterprise Europe Network Angers impreuna cu
alti parteneri ai retelei europene din Austria, Danemarca, Egipt,
Franta, Olanda, Polonia si Portugalia organizeaza un
eveniment de brokeraj international adresat companiilor
specializate in domeniul horticulturii, viticulturii, arboriculturii
si legumiculturii. Evenimentul de brokeraj este realizat in
colaborare cu Vegepolys Valley Cluster.

SIVAL 2022 este un eveniment international de prestigiu care
reuneste nume importante din domeniul horticulturii, viticulturii,
arboriculturii si legumiculturii, fiind cel mai important targ specializat
din Franta si, in acest context, cel mai bun loc de intalnire cu
producatorii implicati in cultura fructelor si legumelor, productia de
seminte, consumabile agricole, masini agricole si control biologic.
VEGEPOLYS VALLEY este un cluster de competitivitate care
reuneste firme, centre de cercetare si institutii formatoare active in
domeniul culturii plantelor, care impreuna dezvolta proiecte
inovatoare pentru consolidarea competitivitatii firmelor.
In contextul SIVAL 2022, Enterprise Europe Network in colaborare
cu Vegepolys Valley vin in sprijinul dezvoltarii afacerilor la nivel
international prin crearea unei platforme de comunicare

concretizata in intalniri B2B la care sunt invitate sa participe firme
cu ambitii internationale. Evenimentul de intalniri de afaceri intitulat
„SIVAL - VIBE 2022: plant and crop productions business meetings”
va fi organizat in format hibrid, dupa cum urmeaza:
• 11-12.01.2022 - intalnirile B2B se vor desfasura in format fizic in
cadrul targului;
• 14.01.2022 - intalnirile B2B vor avea loc in format virtual.
Intalnirile de afaceri organizate in cadrul evenimentului de brokeraj
se adreseaza companiilor, centrelor tehnice si institutelor de
cercetare implicate in domeniul horticulturii, viticulturii, arboriculturii
si legumiculturii. „SIVAL - VIBE 2022: plant and crop productions
business meetings” reprezinta o oportunitate deosebita pentru a
dezvolta parteneriate de afaceri, stiintifice si tehnologice, avand in
vedere faptul ca peste 600 de expozanti au confirmat deja
participarea la targul international SIVAL 2022.
Participarea firmelor la evenimentul „SIVAL - VIBE 2022: plant and
crop productions business meetings” este gratuita si se face direct
pe platforma b2b dedicata: https://vibe2022.b2match.io/
Termen limita pentru inregistrare: 10.01.2022
Pentru mai multe informatii accesati link-ul: https://
vibe2022.b2match.io/

Eveniment de brokeraj:
Brokerage Event - World Expo Dubai 2020
23 - 25 ianuarie 2022, Dubai
Emiratele Arabe Unite
In contextul celui mai de anvergura eveniment din lumea araba
- „World Expo Dubai 2020”, Camera de Comert Luxemburg
impreuna cu alti peste 35 de membri internationali ai
Enterprise Europe Network organizeaza in perioada 23 - 25
ianuarie 2022 un eveniment de brokeraj, avand drept scop
valorificarea dimensiunii internationale a expozitiei mondiale si
promovarea oportunitatilor de afaceri si networking la nivel
inalt, dar si vizite la companii/ zone economice speciale.
Evenimentul de brokeraj organizat in cadrul expozitiei mondiale din
Dubai are drept scop valorificarea dimensiunii internationale a
expozitiei, aducand in atentia companiilor oportunitati de afaceri si
networking la nivel inalt, dar si vizite la companii din Emiratele
Arabe Unite.
Sub sloganul „Connecting Business, Creating Growth”, evenimentul
de intalniri de afaceri pune accent pe sectoare prioritare pentru
economia europeana, si anume:
• dezvoltare durabila;
• economie circulara;
• TIC;
• transport si logistica;

• inovare si industria 4.0.

Totodata, acest eveniment B2B este o platforma de comunicare perfecta
pentru prezentarea misiunii si viziunii Enterprise Europe Network, ca un
sistem global de sprijinire a afacerilor, care functioneaza pentru
dezvoltarea si internationalizarea IMM-urilor.
Firmele interesate sa participe la intalnirile de afaceri organizate in cadrul
expozitiei mondiale din Dubai se pot inscrie pe platforma b2b dedicata:
www.dubai2020.b2fair.com
Taxa de participare la evenimentul B2B este de 125 EUR/ participant si
include: • intalniri individuale b2b, • participarea la ateliere/ seminarii, •
vizite la companii; • acces la World Expo Dubai si • participarea la
intalniri informale de networking si receptii.
Pentru mai multe informatii accesati link-ul: www.dubai2020.b2fair.com

Eveniment de brokeraj:
Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2022
27 – 28 ianuarie 2022, Graz (Austria) - hibrid
Organizat sub egida Enterprise Europe Network in perioada 27-28
ianuarie 2022, Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2022 este un
eveniment de brokeraj international adresat start-up-urlor,
companiilor, cercetatorilor si investitorilor din domeniul sanatate si
biotehnologii.
Pe fondul crizei generate de pandemia de COVID-19, construirea de
retele de cooperare puternice este mai importanta ca niciodata, iar in
acest context Health Tech Hub Styria este o initiativa a unui grup de 6
entitati austriece de top care sprijina inovarea sistemului de sanatate din
Stiria: Human.technology Styria, Joanneum Research, Universitatea de
medicina din Graz, Agentia pentru Promovarea Afacerilor din Stiria –
SFG, Parcul stiintific Graz si autoritatile orasului Graz.
Cu sprijinul Enterprise Europe Network, prin organizatiile sale membre
din Austria, China, Germania, Franta, Ungaria, Italia, Lituania, Romania,
Turcia si Suedia, Health Tech Hub Styria invita actori relevanti din
domeniul sanatate si biotehnologii activi in, cercetare, transferul de
tehnologie, educatie si industrie, la un eveniment de brokeraj
international intitulat „Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2022 (HTH
2022)” care va avea loc in perioada 27-28 ianuarie 2022, in incinta
universitatii de medicina din Graz.
Grupurile tinta sunt actori din domeniul sanatatii si al biotehnologiei, cum
ar
fi:
►companii,
►start-up-uri,
►cercetatori,
►investitori,
►producatori, ►utilizatori finali (spitale, medici etc.), ►experti in esanatate, precum si alte parti interesate la nivel regional si national.
Participarea la evenimentul „Health Tech Hub Styria Pitch & Partner
2022 (HTH 2022)” este gratuita si se face direct pe platforma: www.hthstyria.com/
Pentru mai multe informatii accesati link-ul: www.hth-styria.com/

Noi dovezi privind legatura dintre factorii
psihosociali si afectiunile musculoscheletice
Este cunoscut faptul ca afectiunile musculoscheletice (AMS) pot fi
cauzate de factori fizici, cum sunt sederea prelungita si sarcinile de
manipulare. Cu toate acestea, nu trebuie subestimata importanta
factorilor psihosociali, de exemplu autonomia scazuta si comunicarea
deficitara la locul de munca, in aparitia afectiunilor musculoscheletice.
O noua analiza a literaturii de specialitate analizeaza legatura dintre
acesti factori de risc si AMS si discuta importanta preventiei si
readaptarii. Recomandarile de bune practici si strategii de succes fac ca
aceasta analiza sa fie relevanta pentru lucratorii si angajatorii din fiecare
sector.
Instrumente practice si indrumari privind afectiunile musculoscheletice.
Pentru ca intreprinderile sa poata evalua si gestiona usor riscurile de
AMS, baza de date a Agentiei Europene pentru Sanatate si Securitate in
Munca contine diverse instrumente practice si materiale indrumatoare
elaborate la nivel UE si national.
Resursele contin studii de caz si materiale vizuale si cuprind o mare
varietate de sectoare, tipuri de pericole si masuri de preventie. Unele
vizeaza in mod specific anumiti actori, de exemplu angajatorii, lucratorii
sau cadrele de conducere, iar altele trateaza gestionarea AMS pe
anumite categorii de lucratori. Resursele pot fi filtrate dupa aceste criterii
sau o varietate de alte categorii, deci puteti gasi foarte usor ce cautati.
Pentru mai multe informatii accesati: https://osha.europa.eu/

Economia circulara si SSM: noi note de
informare privind politicile in domeniul
digitalizarii si gestionarii deseurilor
EU-OSHA a publicat doua note de informare privind politicile, axate pe
rolul digitalizarii si al gestionarii deseurilor in economia circulara si pe
implicatiile sale pentru securitatea si sanatatea in munca (SSM).
In cadrul studiului prospectiv al EU-OSHA privind economia circulara, au
fost elaborate patru scenarii viitoare pentru a anticipa schimbarile si a
identifica riscurile pentru SSM. Caile potentiale ar putea varia foarte mult
si sunt concepute pentru a incuraja dialogul si reflectia cu partile
interesate cu privire la posibilitatile viitoare, astfel incat actualul proces
decizional sa poata elabora o politica orientata spre viitor.
Economia circulara si efectele sale asupra SSM. Economia circulara se
refera la fluxul circular si la (re)utilizarea eficienta a resurselor,
materialelor si produselor. Durata de viata a produselor si a materialelor
se prelungeste, iar deseurile se reduc la minimum. Produsele si
procesele industriale sunt concepute pentru a mentine resursele in uz,
deseurile sau reziduurile inevitabile fiind reciclate sau recuperate.

Tranzitia catre o economie circulara este un esentiala pentru realizarea
obiectivului UE de atingere a neutralitatii emisiilor de dioxid de carbon
pana in 2050, asigurand in acelasi timp crestere economica durabila si
locuri de munca; are implicatii politice si de reglementare semnificative,
care vor afecta locurile de munca viitoare si va avea, de asemenea,
consecinte asupra securitatii si sanatatii lucratorilor. De exemplu:
• impactul sau asupra locurilor de munca din sectoarele cu risc, legate
de activitati de intretinere si reparatii, dezasamblare si reciclare, ar
putea avea un efect negativ asupra conditiilor de munca;
• modificarile proceselor organizationale si/ sau redefinirea sarcinilor ar
putea avea impact asupra naturii activitatii si a satisfactiei muncii.
Viitorul poate evolua in directii diferite, in functie de actiunile diversilor
actori si de deciziile luate in prezent. Proiectele prospective ale EUOSHA se bazeaza pe o varietate de metode, si anume analize ale
literaturii de specialitate, consultari cu experti si creare de scenarii. EUOSHA organizeaza ateliere pentru a colecta cunostinte, a contribui la
promovarea rezultatelor si a stimula dezbaterea.
Faza 1 a acestui studiu cuprinde o ampla analiza a literaturii de
specialitate si interviuri cu experti pentru a crea patru macroscenarii
privind Europa in 2040 in contextul economiei circulare si al efectelor
sale asupra SSM.
Faza 2 vizeaza diseminarea si adaptarea scenariilor prin intermediul
dialogului cu partile interesate si al atelierelor si are ca rezultat
elaborarea de microscenarii adaptate. Scenariile se folosesc pentru a
incuraja dialogul si reflectia intre diferitele grupuri de parti interesate cu
privire la perspectivele potentiale, urmarind sa informeze astazi procesul
decizional pentru a avea maine conditii de munca mai sigure si mai
sanatoase.
Pentru mai multe informatii accesati: https://osha.europa.eu/

Afectiunile musculoscheletice de origine profesionala
si diversitatea fortei de munca: tot ce trebuie sa stiti
Lucratoarele, lucratorii LGBTI si lucratorii migranti sunt expusi unor
riscuri profesionale care cauzeaza sau exacerbeaza afectiunile
musculoscheletice (AMS) mai des decat in cazul altor lucratori.
Fisa informativa a Agentiei Europene pentru Sanatate si Securitate in
Munca, disponibila acum in domeniul prioritar privind diversitatea
lucratorilor de pe site-ul campaniei „Locurile de munca sanatoase iti fac
sarcina mai usoara”, prezinta factorii de risc pentru fiecare dintre aceste
grupuri; se atrage atentia, in special, asupra riscurilor psihosociale
comune, care includ comportamentul agresiv, hartuirea, discriminarea si
abuzul verbal.
Ghidul Agentiei Europene pentru Sanatate si Securitate in Munca
evidentiaza, de asemenea, legislatia UE relevanta si prezinta exemple
de initiative si practici ale intreprinderilor, care vizeaza prevenirea AMS
in randul acestor grupuri specifice de lucratori.
Diversitatea lucratorilor. Diversitatea fortei de munca se refera la
compozitia eterogena a fortei de munca cu privire la o serie de
caracteristici sociodemografice si fizice ale lucratorilor, si anume varsta,
gen, origine nationala, orientare sexuala si handicap.

Legislatia europeana a fost introdusa pentru a tine cont de aceasta
diversitate, pentru a aplica egalitatea si a imbunatati securitatea si
sanatatea in munca. Toti lucratorii trebuie protejati in mod egal de
riscurile care cauzeaza afectiuni musculoscheletice (AMS) de origine
profesionala, indiferent de caracteristicile sau situatia lor specifica, iar
angajatorii trebuie sa identifice riscurile pentru toti lucratorii.
Cu toate acestea, unele categorii de lucratori sunt inca expuse la
anumite riscuri mai mult decat restul lucratorilor. Categoriile de lucratori
expuse in mod deosebit la riscuri fizice sau psihosociale legate de AMS
sunt femeile, lucratorii migranti, lucratorii LGBTI (persoane lesbiene, gay,
bisexuale, transgen si intersexuale) iar varsta, nivelul de studii si
handicapul constituie probleme transversale.

Diversitatea fortei de munca si nevoile specifice ale lucratorilor trebuie
luate in considerare la evaluarea riscurilor legate de AMS si elaborarea
masurilor de preventie. Consultati resursele noastre de campanie pentru
a afla mai multe.
Pentru mai multe informatii accesati: https://osha.europa.eu

Abordarea afectiunilor musculoscheletice in randul
copiilor si al tinerilor
Stiati ca multe afectiuni musculoscheletice (AMS) se declanseaza in
copilarie? Abordarea cauzelor si luarea unor masuri preventive inca de la
o varsta frageda sunt esentiale. Un nou raport intocmit de EU-OSHA
explica factorii de risc si subliniaza importanta sanatatii
musculoscheletice ca parte integranta a educatiei.
Avand in vedere ca prevalenta AMS este deja de 30% la scolari si tineri
si de 34% la ucenici si tineri lucratori sau studenti, educatia este
esentiala. Scopul este de a contribui la cresterea nivelului de cunostinte,
de sensibilizare si de constientizare cu privire la disconfortul si durerea
musculoscheletica la copii si tineri.
Tinerii si sanatatea si securitatea la locul de munca. Statisticile arata ca
tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 24 de ani sunt mai predispusi la
accidente grave la locul de munca decat adultii mai in varsta. Ei pot fi
expusi unor conditii de munca inadecvate, care sa duca la aparitia unor
boli profesionale fie chiar din tinerete, fie mai tarziu in viata.
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.

