
Noi facem legatura intre nevoile 

tehnologice ale IMM-urilor cu solutiile 

oferite de cercetarea stiintifica 

aplicativa de ultima ora!  

Noi va oferim solutii pentru 

retehnologizarea firmelor 

dumneavoastra, pentru a putea fi  

la nivelul concurentei din Uniunea 

Europeana!  

Noi va aratam cum sa va protejati 

si sa aplicati in mod profitabil ideile!  

Specialistii din Centrul de Transfer 

Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 

va asteapta sa ii contactati! 

NOU! PARTENERUL DE 

AFACERI DORIT SE AFLA 

DOAR LA DOAR CATEVA 

CLICK-URI DISTANTA!  

 

Firmele interesate sa gaseasca 

parteneri de afaceri in strainatate 

pot face acest lucru direct, de pe 

site-ul CENTI Cluj-Napoca,  

centi.ro, accesand Motor de 

cautare - platforma Enterprise 

Europe Network. Nu trebuie 

decat sa introduceti cuvinte de 

cautare potrivite profilului de 

activitate al partenerului 

potential, sa selectati tipul de 

afacere dorit (oferta sau cerere) 

si, eventual, tara partenerului 

cautat.  

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

Finantari pentru startup-uri romanesti prin fonduri de 
investitii - se infiinteaza Fondul de Fonduri in Romania, 
400 milioane Euro 
 

Startup-urile romanesti si firmele mici si mijlocii vor putea obtine finantari de 

capital de risc prin aproximativ 20 de fonduri de investitii, care vor fi alimentate din 

banii europeni din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), un 

contract in valoare de 400 milioane euro. Este vorba despre contractul de finantare 

pentru implementarea instrumentelor financiare de investitii de capital (equity) 

finantate prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta (”PNRR”). Contractul 

prevede infiintarea Fondului de Fonduri pentru Redresare, investitie finantata printr

-o contributie de 400 milioane euro din Componenta 9 a PNRR, intitulata ” Suport 

pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare”. 

 

Noul contract reprezinta o continuare a colaborarii dintre Guvernul Romaniei si Fondul 

European de Investitii pentru sustinerea investitiilor in Romania. Astfel, 8 fonduri de 

capital de risc, utilizand in special resurse din fonduri structurale, au fost infiintate in 

ultimii ani. 

Prin noul contract se anticipeaza ca, in urmatorii 5 ani, aproximativ 20 de fonduri de 

investitii vor obtine resurse sporite pentru a investi in firme si proiecte de infrastructura 

romanesti, inclusiv in domenii precum eficienta energetica sau energia regenerabila. Se 

vor putea finanta, intre altele, fonduri de venture capital, private equity, mezzanine, 

transfer de tehnologie sau specializate in infrastructura. 
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In urmatoarele luni, MIPE si FEI vor lansa apelul pentru expresii 

de interes pentru selectarea echipelor de management 

(intermediari financiari) si a fondurilor de investitii care vor primi 

alocari din Fondul de fonduri de capital de risc pentru 

Redresare. 

 

Finantarile vor putea fi obtinute de companiile romanesti numai 

de la intermediarii financiari, pe masura selectarii acestora, cu 

respectarea criteriilor de eligibilitate si a cadrului de ajutoare de 

stat, care vor fi specificate in apelul de selectie. 

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

 

Fonduri 2022: ajutoare totale de 3 
milioane Euro pentru firme romanesti 
care merg la targuri internationale 
 

Firmele private din Romania vor putea accesa ajutoare de 

minimis in valoare totala de 15 milioane lei (aprox. 3 

milioane euro) de la bugetul de stat, pentru a merge la 

targuri si expozitii internationale sau pentru participarea la 

evenimente online cu taxa, prin Programul de sustinere a 

internationalizarii operatorilor economici romani, conform 

unei propuneri oficiale de ordonanta de urgenta. Ministrul 

Antreprenoriatului si Turismului (MAT) a scos in dezbatere 

publica un proiect de ordonanta de urgenta prin care ar 

urma sa se reia Programul de sustinere a internationalizarii 

operatorilor economici romani (PINT).  

 

Bugetul alocat PINT pentru anul 2022 se constituie prin alocarea 

unei sume de 15.000.000 lei din bugetul Ministerului 

Antreprenoriatului si Turismului, urmand ca in bugetul de stat 

pentru anul 2023 sa fie prevazuta aceeasi suma - prevede 

propunerea oficiala de ordonanta.  

Firmele care vor fi selectate la finantare vor primi o suma 

forfetara pentru a-si acoperi o parte din cheltuielile cu 

participarea - individuala sau in cadrul unei misiuni nationale - la 

targuri si expozitii in statele UE sau tari din afara Uniunii 

Europene. Se vor finanta cheltuieli cu standul de prezentare a 

produselor sau serviciilor oferite de firma, precum si cu taxele de 

participare (inclusiv la evenimentele online cu plata). Cuantumul 

ajutorului de minimis care se va acorda va fi stabilit prin ordin de 

ministru. 

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

 

Zile de informare: Primele apeluri CEF 
Digital 
 

Primele cereri pentru Mecanismului pentru interconectarea 

Europei – Sectorul digital (CEF Digital), gestionate de Agentia 

Executiva Europeana pentru Sanatate si Digital (HaDEA) vor fi 

lansate la inceputul lunii ianuarie 2022 si vor acoperi 

urmatoarele domenii: 

• Acoperire 5G de-a lungul coridoarelor de transport; 

• 5G pentru comunitati inteligente; 

• Retele backbone pentru federatiile paneuropene de cloud; 

• Conectivitate backbone pentru Digital Global Gateways; 

• Actiuni de sprijin pentru program pentru platformele digitale 

operationale si infrastructurile de conectivitate 5G. 

Evenimentul organizat in data de 19 ianuarie 2022 este menit sa 

sprijine solicitantii sa redacteze cele mai bune propuneri 

posibile. 

Link acces: CEF Digital – Info Day on first Calls for proposals – 

Streaming Service of the European Commission (europa.eu) 

 

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

ue.gov.ro/  

 

Apel Orizont Europa – „Guvernare 
inovatoare, observatii de mediu si 
solutii digitale in sprijinul Green Deal” 
 

In cadrul Programului Orizont Europa se pot depune 

proiecte pentru apelul: „Guvernare inovatoare, observatii 

de mediu si solutii digitale in sprijinul Green Deal”. 

Propunerile de proiecte trebuie sa contribuie la dezvoltarea 

modalitatilor de imbunatatire a pregatirii proiectelor Orizont 

Europa si pot fi depuse pana la data de 15.02.2022, ora 

17.00 (ora Bruxelles-ului). 

 

Proiectele ar trebui sa contribuie la: 

• Imbunatatirea elaborarii propunerilor de proiecte Orizont 

Europa cu mai multi actori si implicarea actorilor relevanti. 

• Atingerea obiectivelor de politica legate de Clusterul 6 al 

Orizont Europa: agroecologia, clima, reducerea pesticidelor, 

reducerea consumului de apa etc., precum si Pactul Verde 

European, Strategia Farm to Fork si PAC, Strategia pentru 

Biodiversitate, cercetare si politici in domeniul bioeconomiei in 

general. 

• Atingerea Obiectivul transversal al PAC de modernizare a 

sectorului prin promovarea si schimbul de cunostinte, 

inovarea si digitalizarea in agricultura si zonele rurale si 

incurajarea adoptarii acestora. Acesta va oferi cunostinte 

generale proiectelor sprijinite de PAC legate de crearea, 

organizarea si partajarea cunostintelor. 

Rezultatele vor fi conectarea actorilor, politicilor, proiectelor si 

instrumentelor pentru a accelera inovarea, in special: 

• Crearea valorii adaugate prin corelarea mai buna a cercetarii, 

educatiei, consilierilor si practicilor agricole si incurajarea 

utilizarii mai largi a cunostintelor disponibile si a inovatiei; 

• Conectarea actorilor si proiectelor de inovare la toate 

nivelurile. 

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

ue.gov.ro/  
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Apel in cadrul Programului privind piata 
unica – Recuperarea COVID-19 prin 
cresterea turismului durabil si sprijinul 
IMM-urilor 

 

In cadrul Programului privind piata unica a fost deschis 

apelul: „Recuperarea COVID-19 prin cresterea turismului 

durabil si sprijinul IMM-urilor (SMP-COSME-2021-

TOURSME)”. Propunerile de proiecte pot fi depune pana in 

data de 16 februarie 2022, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului). 

 

Apelul „Recuperarea COVID-19 prin cresterea turismului durabil 

si sprijinul IMM-urilor (SMP-COSME-2021-TOURSME)” va face 

parte din strategia generala de redresare a COVID-19 pentru un 

ecosistem turistic durabil si este in conformitate cu prioritatile 

strategiei pentru IMM-uri si ale strategiei industriale. 

 

Apelul are rolul de a ghida redresarea ecosistemului turistic prin 

acordarea de sprijin, inclusiv prin intermediul consortiilor de 

organizatii ale partilor interesate relevante din industria 

turismului, pentru transformarea digitala si ecologica a 

companiilor de turism, in special a IMM-urilor, si prin stimularea 

inovatiei, rezilientei, durabilitatii si calitatii de-a lungul lantului 

valoric al turismului. Activitatea va include, de asemenea, 

furnizarea de sprijin financiar catre terti, de ex. IMM-urile. 

Rezultate asteptate ale acestui apel: 

• Cresterea rezilientei si competitivitatii IMM-urilor din turism 

printr-o mai buna adoptare a principiilor durabilitatii, inovatiei 

si digitalizarii (adica utilizarea de noi tehnologii, ecologizare, 

date); 

• Noi modele de afaceri in turism, bazate pe digitalizare, noile 

tehnologii, durabilitate, circularitate; 

• Cooperare sporita de-a lungul lantului valoric al turismului; 

• Imbunatatirea cooperarii transnationale si transfrontaliere si 

schimb de bune practici; 

• Sprijin pentru redresarea ecosistemului turistic din criza 

COVID-19 prin furnizarea de bune practici pentru investitiile in 

redresare. 

 

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

ue.gov.ro/  

 

Apel Europa Digitala - Actiuni 
pregatitoare pentru spatiile de date 
 

In cadrul programului Europa digitala se pot depune 

proiecte pentru apelul: “Actiuni pregatitoare pentru spatiile 

de date (DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01)”. Propunerile de 

proiecte pot fi depune pana in data de 22 februarie 2022, ora 

17.00 (ora Bruxelles-ului) 

 

Actiunea de coordonare si sprijin va asigura un inventar al 

platformelor existente care colecteaza, stocheaza si partajeaza 

date relevante pentru educatie si competente (publice si 

private). Un accent deosebit va fi pus pe analiza competentelor 

relevante pentru atingerea obiectivelor “Deceniului digital”. 

Obiectivul este de a implementa un spatiu de date sigur si de 

incredere pentru a sprijini partajarea si accesarea datelor despre 

competente in diverse scopuri, de la scopuri analitice si 

statistice pana la dezvoltarea politicilor sau reutilizarea in 

aplicatii inovatoare. Spatiul de date va oferi acces transfrontalier 

facil la seturi de date cheie, implementand mecanisme de 

incredere (securitate si confidentialitate prin proiectare) si va 

dezvolta servicii de date care sa corespunda valorilor europene, 

in special de etica, diversitate si confidentialitate. 

Deceniul digital stabileste un obiectiv ambitios de 20 de milioane 

de specialisti in tehnologie digitala pana in 2030. Mai multe 

initiative importante la nivel european, precum si la nivel 

national/regional vor contribui la acest obiectiv, facand astfel 

important ca datele sa fie partajate in toate initiativele. 

Apelul va implica comunitatea partilor interesate care implica 

organizatii la nivel UE, administratii publice si/sau organisme 

guvernamentale, actori privati si publici (inclusiv dezvoltatori IT 

si utilizatori finali), furnizori de educatie si formare.  

Proiectele vor: 

• efectua un inventar al platformelor existente care colecteaza, 

stocheaza si schimba date despre educatie si competente, in 

special legate de transformarile ecologice si digitale; 

• explora diferite abordari posibile de proiectare pentru spatiul 

de date (ex. deservirea partajarii datelor si intereselor private, 

care sunt, de asemenea, completate cu date publice, 

deservind interesele private si publice) si elabora avantajele si 

dezavantajele; 

• propune abordari de design/ conceptuale, pentru amenajarea 

spatiului de date, pentru posibila structurare a competentelor 

si identificarea elementelor esentiale comune si dezvoltarea 

modelelor de afaceri corespunzatoare; 

• explora servicii si aplicatii care ar putea fi avute in vedere in 

viitor; 

• dezvolta o schema de guvernanta cu mai multe parti 

interesate a spatiului de date. 

 

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

ue.gov.ro/   

 

Apel in cadrul Programului privind piata 
unica – Intermediari de licentiere de 
proprietate intelectuala 
 

In cadrul Programului privind piata unica a fost deschis 

apelul: „Intermediari de licentiere de proprietate intelectuala 

(SMP-COSME-2021-IPLI)”. Propunerile de proiecte pot fi 

depune pana in data de 22 februarie 2022, ora 17.00 (ora 

Bruxelles-ului). 

 

Obiectivul apelului „Intermediari de licentiere de proprietate 

intelectuala (SMP-COSME-2021-IPLI)” este de a promova 

adoptarea serviciilor intermediare de licentiere a proprietatii 

intelectuale, in special a celor care utilizeaza instrumente 

digitale moderne. Aceste servicii ar trebui sa faciliteze acordarea 

de licente pentru tehnologii sau cazuri de afaceri detinute de 

intreprinderile nou-infiintate si IMM-urile europene. 

Scopul final al serviciilor propuse trebuie sa fie acela de a ajuta 

start-up-urile si IMM-urile din UE sa intre pe noi piete externe 

sau sa creasca sau sa inoveze mai rapid. 

Toate propunerile trebuie sa monitorizeze cel putin urmatorii 

indicatori cheie de performanta (KPI): 

https://oportunitati-ue.gov.ro/
https://oportunitati-ue.gov.ro/
https://oportunitati-ue.gov.ro/
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• Cresterea vizibilitatii acestor servicii in randul comunitatilor 

relevante. 

• Cresterea cifrei de afaceri a start-up-urilor sustinute. 

• Cifra de afaceri minima in domeniile tehnologice prioritare 

pentru UE. 

• Imbunatatirea modelelor de afaceri ale start-up-urilor 

sprijinite. 

• Rezultate asteptate ale acestui apel: 

• Cresterea vizibilitatii serviciilor intermediare de licentiere a 

proprietatii intelectuale in randul comunitatilor relevante 

(clustere, forme asociative de IMM-uri etc.) 

• Cresterea participarii intermediarilor de licentiere a proprietatii 

intelectuale. 

• Imbunatatirea modelelor de afaceri ale start-up-urilor 

dezvoltarea unei industrii durabile. 

• Adoptarea de solutii inovatoare in domeniile tehnologice 

prioritare pentru UE, cum ar fi digital, verde si sanatate, ca 

urmare a activitatilor intermediarilor de licentiere a proprietatii 

intelectuale. 

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

ue.gov.ro/  

 

Apel Orizont Europa – O industrie 
digitizata, eficienta cu resurse si 
rezilienta 2022 
 

In cadrul Programului Orizont Europa se pot depune 

proiecte  pentru apelul: „O industrie digitizata, eficienta cu 

resurse si rezilienta 2022” (HORIZON-CL4-2022-

RESILIENCE-01).Propunerile de proiecte pot fi depune pana 

in data de 30 martie 2022, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului). 

 

Exista numeroase lacune de cercetare in domeniul lanturilor de 

aprovizionare, care trebuie abordate pentru a permite conditii de 

concurenta echitabile pentru aprovizionarea responsabila. Acest 

apel ar trebui sa elimine aceste lacune prin crearea de solutii 

tehnologice pentru urmarirea fluxurilor de materii prime 

(pasapoarte materiale), bazandu-se pe criterii comparabile, 

abordari de raportare si audit. Exemplele ar include transparenta 

platilor si trasabilitatea de la inceputul pana la sfarsitul lantului 

de aprovizionare, printr-o certificare a lantului de custodie si 

utilizarea tehnologiei Block-Chain intr-un efort de a imbunatati 

transparenta si trasabilitatea lantului de aprovizionare. 

Proiectele trebuie sa contribuie la: 

• Imbunatatirea transparentei si trasabilitatea datelor lantului de 

aprovizionare; 

• Crearea de solutii tehnologice pentru urmarirea fluxurilor de 

materii prime; 

• Identificarea si abordarea lacunelor in diligenta necesara; 

• Dezvoltarea criterii comparabile, abordari de raportare si 

audit; 

• Aprovizionare durabila cu materii prime; 

• Punerea in aplicare a urmatoarelor actiuni ale Planului de 

actiune al UE privind materiile prime critice. 

 

Se vor lua in considerare proiectele existente ale UE privind 

aprovizionarea responsabila internationala. Apelul ar trebui, de 

asemenea, sa contribuie la imbunatatirea gradului de 

constientizare a partilor interesate externe relevante si a 

publicului larg din intreaga UE cu privire la importanta materiilor 

prime pentru societate si la provocarile legate de aprovizionarea 

durabila a acestora. 

Pentru mai multe informatii accesati: https://oportunitati-
ue.gov.ro/  
 

Comisia a aprobat harta ajutoarelor 
regionale pentru Romania aferente 
perioadei  2022-2027 

 

In temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, Comisia 

Europeana a aprobat harta pe baza careia se vor acorda in 

Romania ajutoare regionale in perioada 01.01.2022-

31.12.2027, in cadrul Orientarilor revizuite privind ajutoarele 

de stat regionale. 

 

Orientarile revizuite privind ajutoarele de stat regionale (OAR), 

care au fost adoptate de Comisie la 19 aprilie 2021 si au intrat in 

vigoare la 1 ianuarie 2022, permit statelor membre sa ajute 

regiunile europene cele mai defavorizate sa recupereze 

decalajele si sa reduca disparitatile in ceea ce priveste 

bunastarea economica, veniturile si somajul – obiective de 

coeziune care se afla in centrul politicilor Uniunii. De asemenea, 

OAR ofera statelor membre mai multe posibilitati de sprijinire a 

regiunilor care se confrunta cu provocari structurale sau legate 

de tranzitie, cum ar fi depopularea, pentru a contribui pe deplin 

la tranzitia verde si la tranzitia digitala. In acelasi timp, OAR 

revizuite mentin garantii solide, menite sa impiedice statele 

membre sa utilizeze banii publici pentru a declansa relocarea 

locurilor de munca dintr-un stat membru al UE in altul, ceea ce 

este esential pentru asigurarea unei concurente loiale pe piata 

unica. Harta ajutoarelor regionale pentru Romania defineste 

regiunile din aceasta tara care sunt eligibile sa primeasca ajutor 

regional destinat investitiilor. De asemenea, harta stabileste 

intensitatile maxime ale ajutoarelor in regiunile eligibile. 

Intensitatea ajutorului este valoarea maxima a ajutorului de stat 

care poate fi acordat pentru fiecare beneficiar, exprimata ca 

procent din costurile de investitii eligibile. In temeiul OAR 

revizuite, vor fi eligibile pentru a primi ajutoare regionale 

destinate investitiilor regiuni care acopera 89,34 % din populatia 

Romaniei. 

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

 

Eveniment de brokeraj 
EU Fashion Match Amsterdam 11.0 
VIRTUAL edition  
30 ianuarie - 01 februarie 2022, 
Amsterdam (Olanda) 
 

Sub egida Enterprise Europe Network, Agentia pentru 

intreprinderi din Olanda (RVO) impreuna cu alte organizatii 

membre ale retelei din Belgia, Germania, Spania, Franta, 

Grecia, Italia, Lituania, Macedonia, Olanda, Polonia, 

Portugalia, Romania, Suedia, Turcia, Ucraina si UK, 

organizeaza in perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2022 cea 

de-a 11-a editie a evenimentului de brokeraj international: 

EU FashionMatch Amsterdam 11.0. EU FashionMatch 

Amsterdam 11.0 este un eveniment B2B online care 

https://oportunitati-ue.gov.ro/
https://oportunitati-ue.gov.ro/
https://oportunitati-ue.gov.ro/
https://oportunitati-ue.gov.ro/
https://ec.europa.eu/


reuneste actori din industria modei, textilelor si 

incaltamintei, fiind o oportunitate deosebita de a genera noi 

contacte de afaceri si contracte pentru cumparatori, 

companii/ designeri, furnizori, producatori, experti, 

investitori si furnizori de servicii din intreaga lume. 

 

Organizatorul principal al EU FashionMatch Amsterdam 11.0 

este Agentia pentru Intreprinderi din Olanda (RVO.nl), care, 

impreuna cu alte organizatii Enterprise Europe Network din 

peste 15 tari, sprijina companiile si antreprenorii sa se dezvolte 

si sa inoveze la nivel international. Astfel, prin intermediul EU 

FashionMatch Amsterdam 11.0 participantii au acces la 

oportunitati de afaceri pentru dezvoltarea de parteneriate 

comerciale, identificarea de parteneri pentru proiecte, 

explorarea de noi piete, precum si impartasirea cunostintelor, 

ideilor, inovatiei si inspiratiei. Evenimentul de brokeraj EU 

FashionMatch Amsterdam 11.0 se bucura si de sustinerea 

grupurilor sectoriale: ▪Industrii creative, ▪Retail, ▪Textile si moda 

si, respectiv, ▪Antreprenoriat feminin. 

 

Evenimentul de brokeraj EU FashionMatch Amsterdam 11.0 se 

adreseaza cu precadere urmatoarelor categorii de participanti: 

►Creatori de moda/ Stilisti; ►Start-up-uri, companii de moda 

tinere si companii de renume (confectii & accesorii); ► 

Producatori de textile si accesorii; ►Comercianti cu amanuntul, 

distribuitori, agenti de vanzari, magazine de moda; ►Platforme 

de comert electronic; ►Agentii PR, Coaching, Marketing si 

consultanti de afaceri; ►Cumparatori/ Agenti comerciali; 

►Universitati/ Centre de cercetare; ►Servicii de reciclare 

(chimica si mecanica) si sortare; ►Prestatori de servicii etc. 

 

Pe langa intalnirile B2B, participantii la EU FashionMatch 

Amsterdam 11.0 pot participa la mese rotunde/ discutii axate pe 

„Denim Deal” si, respectiv, „nearshoring” cu accent pe productia 

de textile & moda circulare si sustenabile in tari ca Turcia si 

Portugalia.  

 

Participarea la evenimentul de brokeraj online EU FashionMatch 

Amsterdam 11.0 este gratuita si se face direct pe platforma: 

https://fashionmatch-11th-edition-online.b2match.io/  

 

Pentru mai multe informatii:  

Persoana de contact: Ancuta Ivan, email: ancuta.ivan@icia.ro 

sau tel: 0264 420590  

 

 

Eveniment de brokeraj 

International matchmaking event on 
personalized medicine "Life-on-Chip" 
09 – 10 februarie 2022, Leuven (Belgia)  
 

Enterprise Europe Network Flanders (Belgia) impreuna cu 

membri ale retelei din Germania si Lituania, cu sprijinul 

colaboratorilor din Irlanda si Ungaria, organizeaza in 

perioada 09-10 februarie 2022, un amplu eveniment - 

conferinta si B2B - adresat companiilor, centrelor de 

cercetare, universitatilor, clusterelor, precum si tuturor 

celor activ implicati in domeniile: medicina, sanatate 

umana, micro- si nanotehnologii legate de stiinte biologice 

si E-sanatate si care doresc sa afle mai multe despre cele 

mai recente inovatii cross-over in domeniul sanatatii. 

 

Micro- si nanotehnologile, inteligenta artificiala (IA), robotica, 

tehnologiile noi de productie si big data au o importanta majora 

in toate domeniile/ industriile, dar poate cel mai mare impact al 

lor este in sanatate si stiintele vietii. Descoperirile stiintifice 

actuale, perspectivele biologice in continua dezvoltare si 

inovatiile permit la randul lor dezvoltarea unor noi aplicatii care 

accelereaza si transforma sistemul de sanatate actual. 

In acest context, comunitatea stiintifica din domeniul Stiintele 

vietii din Flandra (Belgia) invita cercetatori si companii la 

Conferinta internationala Life-on-Chip: „Initierea convergentei in 

tehnologiile sanatatii”. 

 

In paralel cu aceasta conferinta, Enterprise Europe Network 

Flanders impreuna cu alte organizatii membre ale retelei 

europene sprijina companiile si antreprenorii din domeniul 

sanatatii care doresc sa se dezvolte si sa inoveze la nivel 

international prin crearea unui cadru virtual de discutii si intalniri 

Business-to-Business si Science-to-Business. 

 

La evenimentul de brokeraj sunt invitate sa participe IMM-uri, 

start-up-uri, companii mari, institute de cercetare, universitati, 

clustere si alte parti interesate active in urmatoarele domenii: 

►Medicina personalizata; ►Micro- si nanotehnologii; ►IA; 

►Design Thinking; ►Robotica; ►Tehnologii noi de fabricatie; 

►Big data etc. 

 

Evenimentul de brokeraj organizat de Enterprise Europe 

Network este gratuit, dar participantii care doresc sa participe la 

conferinta trebuie sa plateasca o taxa de conferinta. Participarea 

la intalnirile de afaceri organizate in cadrul International 

https://fashionmatch-11th-edition-online.b2match.io/
mailto:ancuta.ivan@icia.ro


matchmaking event on personalized medicine "Life-on-Chip" se 

face direct pe platforma evenimentului (https://life-on-chip-

2022.b2match.io/) pana cel tarziu in data de 08.02.2022. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://life-on-chip-

2022.b2match.io/ 

 

Eveniment de brokeraj 
Matchmaking Brokerage Event at 
Futurebuild 2022 
02 martie 2022, Londra (UK) 
 

Cu ocazia targului international Futurebuild 2022, care are 

loc in Marea Britanie, in perioada 01-03 martie 2022 si care 

aduce in prim plan producatorii si furnizorii celor mai 

inovatoare tehnologii, produse si servicii din domeniul 

constructiilor, Innovation UK EDGE organizeaza sub egida 

Enterprise Europe Network un eveniment de brokeraj 

international desfasurat, in format fizic, in data de 02 martie 

2022. 

 

In cadrul evenimentului de brokeraj, companiile care doresc sa-

si impartaseasca cunostintele de specialitate si sa dezvolte 

colaborari de afaceri au ocazia sa participe la intalniri de afaceri 

1:1 cu parteneri straini activi in tehnologia constructiilor, 

tehnologia materialelor, productie si distributie produse si 

sisteme pentru constructii, mediu etc.  

 

Matchmaking Brokerage Event at Futurebuild 2022 este 

organizat de Enterprise Europe Network este o oportunitate 

deosebita pentru companiile din domeniul constructiilor care 

doresc sa isi prezinte produsele si serviciile si sa intre in contact 

cu potentiali parteneri de afaceri din strainatate. 

 

Evenimentul de brokeraj se adreseaza companiilor interesate de 

inovare si crestere economica atat in Marea Britanie, cat si pe 

pietele internationale, aducand in prim plan IMM-uri, companii 

mari, autoritati publice, universitati si centre de cercetare care 

doresc sa initieze si sa dezvolte colaborari de succes in afaceri, 

tehnologice sau de cercetare–dezvoltare. 

 

Cateva dintre avantajele participarii la evenimentul b2b sunt: 

• cresterea vizibilitatii produselor si serviciilor firmei si 

explorarea unor noi oportunitati de crestere a afacerii; 

• posibilitatea identificarii de parteneri de afaceri si de cercetare

-dezvoltare, precum si oportunitati de finantare si transfer de 

cunostinte; 

• intalniri si discutii cu experti in inovare si si dezvoltarea 

afacerilor; 

• dezvoltarea retelelor profesionale si sociale etc. 

 

https://life-on-chip-2022.b2match.io/
https://life-on-chip-2022.b2match.io/


Evenimentul de brokeraj organizat de Enterprise Europe Network este 

gratuit, iar site-ul web este in prezent in curs de dezvoltare pentru 

inregistrarea participantilor. 

 

Pentru mai multe informatii:  

Persoana de contact: Ancuta Ivan, email: ancuta.ivan@icia.ro sau tel: 

0264 420590  

 

Eveniment de brokeraj 
MWC Open Innovation Challenge 2022 - 
B2B hybrid event 
01-08 martie 2022, Barcelona (Spania) 
 

Agentia pentru Competitivitatea Intreprinderilor din Barcelona 

(ACCIÓ), in calitate de organizatie Enterprise Europe Network, 

impreuna cu alti membri ai retelei din Belgia, Franta, Spania, 

Marea Britanie si SUA invita companiile si furnizorii de tehnologie 

la un eveniment de intalniri de afaceri si networking, care va avea 

loc in format hibrid in perioada 01-08-martie 2022. 

 

MWC Barcelona este un eveniment-congres de referinta pentru 

industria conectivitatii, fiind locul in care lideri mondiali, companii si 

pionieri in domeniul tehnologiilor de comunicare impartasesc cele mai 

recente idei despre progresul si viitorul conectivitatii.  

 

MWC Barcelona se desfasoara in perioada 28 februarie -03 martie 

2022 in paralel cu expozitia internationala 4YFN, unde companii din 

intreaga lume din industria tehnologiei si sectoare conexe isi 

promoveaza produsele si serviciile.  

 

In acest context, Enterprise Europe Network prin organizatiile sale 

membre din Belgia, Franta, Spania, Marea Britanie si SUA invita toti 

actorii implicati in ecosistemului de inovare: corporatii, investitori si 

furnizori de solutii tehnologie la un eveniment international de intalniri 

B2B intitulat: MWC Open Innovation Challenge 2022.  

MWC Open Innovation Challenge 2022 este un eveniment de brokeraj 

organizat in format hibrid, participantii avand optiunea de alege sa 

participe la intalniri fizice, intalniri online sau ambele, dupa cum 

urmeaza: 

• 01-02.03.2022 -intalnirile B2B se vor desfasura in format fizic la 

MWC/ 4YFN Barcelona; 

• 03-08.03.2022 -intalnirile B2B vor avea loc in format virtual pe 

platforma b2match. 

 

Participarea la MWC Open Innovation Challenge 2022 ofera 

companiilor din domeniile  electronica, IT, telecomunicatii si alte 

tehnologii industriale posibilitatea de a-si promova produsele, 

tehnologiile si know-how-ul, de a identifica potentiali parteneri de 

afaceri si tehnologici pentru a colabora in proiecte viitoare, de a 

discuta idei noi si a gasi solutii inovatoare . 

 

Evenimentul de brokeraj este sustinut de grupul sectorial ICT Industry 

and Services. 

 

Evenimentul de brokeraj organizat de Enterprise Europe Network este 

gratuit, dar participarea la intalnirile de afaceri organizate se poate 

realiza doar prin inregistrarea companiei pe platforma dedicata:  

https://mwc2022.b2match.io/ 

Pentru mai multe informatii accesati: https://mwc2022.b2match.io/ 

Eveniment de brokeraj 
SIVAL - VIBE 2022: plant and crop 
productions business meetings 
15 – 18 martie 2022, Angers (Franta) 
 

Cu ocazia targului international SIVAL 2022, in perioada 15-18 

martie 2022, 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 inovative si 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: 

• 15-16.03.2022 - intalnirile B2B se vor desfasura in format fizic in 

cadrul targului; 

• 18.03.2022 - 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/ pana la data de 

11 martie 2022. 

 

Pentru mai multe informatii accesati link-ul: https://

vibe2022.b2match.io/  

 

 

mailto:ancuta.ivan@icia.ro
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Riscuri psihosociale si afectiuni 
musculoscheletice de origine profesionala: 
explorarea legaturilor si strategii de 
preventie 
 

Un nou raport exploreaza legaturile dintre factorii psihosociali si 

afectiunile musculoscheletice (AMS) la locul de munca, utilizand datele 

din cel mai recent Sondaj european privind conditiile de munca si din 

Sondajul european in randul intreprinderilor privind riscurile noi si 

emergente. 

 

Raportul constata ca anumiti factori psihosociali, cum ar fi timpul de 

lucru, siguranta locului de munca si sprijinul din partea cadrelor de 

conducere, au un impact mai mare asupra AMS decat factorii legati de 

sociodemografie, de tara sau de sectorul economic. Aceasta inseamna 

ca masurile adoptate la locul de munca pentru a aborda si a elimina 

riscurile psihosociale pot fi foarte eficiente in prevenirea AMS. 

Raportul subliniaza importanta efectuarii unor evaluari cuprinzatoare 

ale riscurilor si a crearii unei culturi sanatoase la nivelul intreprinderii 

pentru abordarea riscurilor psihosociale si a celor de AMS, precum si 

pentru imbunatatirea bunastarii lucratorilor. 

 

Raportul prezinta un cadru conceptual pentru a explica factorii de risc 

asociati locului de munca in cazul afectiunilor musculoscheletice (AMS) 

si al starii psihice de bine. Raportul analizeaza datele din cel mai 

recent Sondaj european privind conditiile de munca (EWCS) si in 

Sondajul european in randul intreprinderilor privind riscurile noi si 

emergente (ESENER) pentru a explora modul in care caracteristicile 

locului de munca al lucratorilor individuali (cum ar fi factorii biomecanici 

si psihosociali), securitatea in munca la nivelul intreprinderii si practicile 

de gestionare a sanatatii sunt legate de afectiunile musculoscheletice 

si de bunastarea la locul de munca. 

Constatand ca unii factori 

psihosociali au o influenta puternica 

asupra AMS si a starii de bine, 

raportul ofera recomandari si 

evidentiaza necesitatea efectuarii 

unor evaluari cuprinzatoare ale 

riscurilor, pentru a reduce la 

minimum rezultatele negative 

asupra sanatatii la locul de munca. 

Pentru mai multe informatii 

accesati: https://osha.europa.eu/  

 

Riscurile psihosociale si organizationale au 
un impact negativ asupra lucratorilor LGBTI 
din UE 
 

Persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen si intersexuale (LGBTI) 

care lucreaza in UE continua sa se confrunte cu riscuri psihosociale si 

organizationale, printre care discriminare, hartuire si comportament 

agresiv la locul de munca. Lipsa protectiei si a promovarii securitatii si 

sanatatii in munca (SSM) pune sub presiune sanatatea psihica si 

starea de bine a lucratorilor LGBTI, declansand totodata oboseala, 

depresie sau epuizare. 

 

Un nou articol OSHwiki explica cum se poate reduce decalajul in 

materie de cercetare privind SSM si conditiile de munca ale 

persoanelor LGBTI. Mai concret, articolul se bazeaza pe constatarile 

raportului EU-OSHA intitulat: „Prevenirea afectiunilor 

musculoscheletice in cadrul unei forte de munca diversificate: factori 

de risc pentru femei, migranti si lucratori LGBTI”, completat de o 

analiza statistica a datelor din sondajele UE privind persoanele LGBTI 

realizate de Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 

(FRA).  

 

Raportul analizeaza prevalenta afectiunilor musculoscheletice (AMS) si 

factorii asociati de risc fizic, psihosocial, individual si organizational 

raportati la trei grupuri specifice de lucratori: femei, migranti si lucratori 

LGBTI; totodata, prezinta motivele pentru care lucratorii din aceste 

grupuri sunt mai expusi la factori de risc asociati afectiunilor 

musculoscheletice si la care problemele de sanatate, inclusiv AMS, au 

o prevalenta mai mare decat la alti lucratori. 

 

Activitatile de teren, care cuprind interviuri cu experti, grupuri tematice 

cu lucratori si o analiza amanuntita a studiilor de caz sustin, 

completeaza si apoi 

califica baza de date 

din prezent. 

 

In sfarsit, sunt propuse 

recomandari de politici 

pentru gestionarea 

riscurilor pentru 

sanatate si prevenirea 

AMS in fiecare din cele 

trei grupe. 

 

Pentru mai multe 

informatii accesati: 

https://osha.europa.eu/  

 

 

Spuneti unui prieten despre OSHmail 

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

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

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

interesate de securitatea si sanatatea în munca. Daca asa stau lucrurile, va propunem sa ne dati o mana de ajutor pentru a sensibiliza mai multe persoane 

cu privire la SSM în UE, trimitandu-le acest mesaj. Faceti clic aici pentru a spune unui prieten! 

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


Agricultura si silvicultura: impactul 
tehnologiei digitale asupra securitatii si 
sanatatii lucratorilor 
 

Combine de recoltat robotizate, masini electrice pentru distrugerea 

buruienilor, sisteme automate de irigare – noua tehnologie 

revolutioneaza practicile agricole si forestiere, dar este important ca si 

evaluarea riscurilor sa tina pasul. 

 

Digitalizarea are avantajul de a reduce volumul de munca manuala, 

precum si problemele de sanatate, cum sunt afectiunile 

musculoscheletice (AMS), dar poate genera alte probleme specifice, 

de exemplu amplificarea muncii monotone si solitare. 

O noua sinteza politica analizeaza potentialul tehnologiei digitale de a 

imbunatati securitatea si sanatatea in munca (SSM) in acest sector, 

precum si riscurile care pot aparea in lipsa unei gestionari eficace a 

introducerii sale. 

 

Fermierii si silvicultorii sunt expusi la numeroase riscuri de securitate si 

sanatate in munca (SSM). Dupa cum reiese din ultima nota de 

informare politica, tehnologia digitala are potentialul de a reduce 

aceste riscuri, dar adoptarea sa in acest sector a fost pana in prezent 

lenta si prezinta propriile pericole. De exemplu, dispozitivele robotizate 

de recoltare si plivire ar putea contribui la prevenirea afectiunilor 

musculoscheletice, dar utilizarea de noi masini necesita o formare 

adecvata si o evaluare a riscurilor. Cobotii si dronele ar putea reduce 

timpul necesar pentru indeplinirea sarcinilor, dar ar putea, de 

asemenea, sa creasca incidenta muncii solitare si monotone. 

Concluzia notei de informare este ca impactul pozitiv al noilor 

tehnologii asupra SSM va fi limitat daca nu este insotit de dezvoltarea 

unei culturi a prevenirii in acest sector. 

 

 

 

Riscurile in materie de securitate si sanatate in munca (SSM) in 

sectorul agricol si forestier din Europa ameninta viabilitatea pe termen 

lung a acestui sector. In acest sens raportul EU-OSHA referitor la 

viitorul sectorului agricol si forestier si implicatiile pentru SSM prezinta 

preocuparile in materie de securitate si sanatate in munca cu care se 

confrunta acest sector. Astfel, sunt analizate oportunitatile noi si 

emergente si riscurile - care rezulta, de exemplu, din aparitia 

tehnologiilor inteligente pentru agricultura si din schimbarile climatice - 

si implicatiile pentru SSM. Sunt examinate aspectele socio-economice 

si dificultatile cu care se confrunta sectorul in gestionarea SSM si in 

adaptarea la presiunile societatii si la evolutia pietei muncii. 

 

Rezultatele raportului subliniaza nevoia de a aborda practicile de 

angajare ale sectorului, adesea neobisnuite, si lipsa unei raportari 

transparente, solide cu privire la accidente si boli. In cele din urma, se 

fac o serie de recomandari pentru abordarea aspectelor identificate si 

asigurarea sustenabilitatii sectorului. 

 

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

 

Spuneti unui prieten despre OSHmail 

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

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

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

interesate de securitatea si sanatatea în munca. Daca asa stau lucrurile, va propunem sa ne dati o mana de ajutor pentru a sensibiliza mai multe persoane 

cu privire la SSM în UE, trimitandu-le acest mesaj. Faceti clic aici pentru a spune unui prieten! 

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


Contact  

CENTRUL DE TRANSFER 

TEHNOLOGIC  

CENTI Cluj-Napoca 

INCD-INOE2000 

Institutul de Cercetari pentru  

Instrumentatie Analitica (ICIA) 

Donath 67 

400293 Cluj-Napoca 

 

 

Tel: (+4) 0264 420 590 

Fax: (+4) 0264 420 667 

 

 

centi@icia.ro 

www.centi.ro 

Promovare gratuita! 
 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI va ofera posibilitatea de 

a va promova firma in mod gratuit in buletinele noastre de 

informare periodica Newsletter si Infowatch.  

In acest mod, peste 5000 de firme din Transilvania vor putea 

cunoaste produsele si serviciile oferite de firma dumneavoastra, 

deschizandu-se astfel noi oportunitati de colaborare in afaceri.  

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati pe 

mail: centi@icia.ro sau la telefon: 0264420590.  

Nu uitati! Doar cine incearca are  sanse de reusita!  

Pentru informatii suplimentare legate de evenimente, va rugam 

sa ne contactati. 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI a fost infiintat in anul 2004 si este acreditat de catre 

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica 

si Inovare. 

CENTI functioneaza ca departament in cadrul INCD-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru 

Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca, activitatea de transfer tehnologic fiind acreditata conform SR EN 

ISO 9001:2008. 

De 10 ani, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca este la dispozitia IMM-urilor din 

Transilvania ca organizatie Enterprise Europe Network. 


