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Fonduri UE 2022: Alte granturi de 50.000-500.000 EUR
pentru firme de constructii, termopane, patiserie,
panificatie, industrie alimentara, prin Actiunea 4.1.1POC bis (proiect de OUG)
Microintreprinderile si firmele mici si mijlocii din industria alimentara, patiserie,
panificatie, constructii, confectii metalice, fabricare de materiale de constructii,
fabricarea de ferestre termopan, echipamente etc. se vor putea inscrie in anul 2022
la o noua schema de ajutoare de stat de cate 50.000-500.000 de euro, finantata din
fonduri europene, denumita „Actiunea 4.1.1-POC bis”, conform unui proiect de
ordonanta de urgenta.
Noua linie de finantare este aproape identica cu Actiunea 4.1.1-POC - granturile pentru
investitii in retehnologizare acordate IMM-urilor, dar este separata. Antreprenorii se vor
putea inscrie la Actiunea 4.1.1-POC „originala” incepand cu data de 16 august 2022.
Noua schema asemanatoare, 4.1.1-POC bis va fi deschisa, probabil, la jumatatea lunii
septembrie 2022 (StartupCafe.ro). Astfel, cei care nu reusesc sa obtina un punctaj mare
in august, la 4.1.1-POC, vor putea sa depuna proiectul o luna mai tarziu, la 4.1.1-POC
bis, daca au cod CAEN eligibil si la aceasta a doua varianta de schema de granturi.
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tehnologice ale IMM-urilor cu solutiile
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La 4.1.1-POC bis se pregateste un buget de 360 milioane de euro, cu tot cu mecanismul
de supracontractare, cu mentiunea ca lista de coduri CAEN este mai restransa si la noua
finantare NU vor mai intra si restaurantele, hotelurile, comertul, transporturile. In schimb,

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

la 4.1.1-POC bis vor fi eligibile in continuare o serie intreaga de
coduri CAEN care se regasesc si in schema originala 4.1.1POC: industria alimentara, panificatie, patiserie, constructii,
fabricare de materiale de constructii, echipamente etc.
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (Ministerul
Fondurilor Europene) estimeaza ca vor fi finantati 1.000 de
beneficiari prin noua schema de ajutor de stat - ajutoarele de
stat 4.1.1-POC bis vor fi de cate 50.000-500.000 euro, dar nu
mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019. Antreprenorii vor
trebui sa participe si ei la cheltuielile eligibile cu aport propriu cu
valori minime intre 25% si 75%, in functie de dimensiunea
firmelor si de locul de implementare a investitiilor.
Inscrierile se vor face tot prin portalul de granturi IMM Recover,
iar firmele selectate la finantare vor trebuie sa-si mute apoi
proiectele „castigatoare” pe platforma de fonduri UE
MySMIS2014.
Beneficiarii selectati la noua masura de ajutare de stat vor
incheia contractele de finantare pana la finalul anului 2022, iar
fondurile vor fi platite in anul 2023.
Intre timp, proiectul de OUG are nevoie de aprobare in Guvern
si publicare in Monitorul Oficial.
Ajutoarele de stat 4.1.1-POC bis: conditii pentru beneficiari
Firmele solicitante trebuie sa indeplineasca o serie de conditii,
cumulativ, printre care:
• au inregistrat profit operational din activitatea curenta,
respectiv din activitatea de exploatare in exercitiul financiar
2019;
• sunt infiintati pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
• se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv
sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru
o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de
implementare a proiectului;
• nu sunt considerate intreprinderi in dificultate in anul 2019, in
conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din
Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

• nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice,
inclusiv fonduri europene, in ultimii 5 ani pentru aceleasi
activitati (costuri eligibile) sau nu deruleaza proiecte finantate
in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice,
pentru aceleasi activitati;
• minim 20% din valoarea proiectului reprezinta investitii care
atesta caracterul verde in conformitate cu prevederile anexei
nr.1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139.
Granturi IMM de retehnologizare: grila de punctaj 4.1.1-POC
bis. In principiu, vor fi favorizate firmele care au avut scadere
mare a cifrei de afaceri in anul 2020 fata de 2019, dar care, in
acelasi timp, au avut o scadere cat mai usoara a profitului.
Criteriile de selectie la finantare a proiectelor de investitii includ:
a) scaderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 fata de 31
decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID19;
b) scaderea ratei profitului operational aferent exercitiul financiar
2020 in raport cu exercitiul financiar 2019, ca urmare a efectelor
pandemiei de COVID-19;

c) rata rentabilitatii activitatii operationale in exercitiul financiar
2019, inainte de aparitia pandemiei de COVID-19;
d) apartenenta domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul
balantei comerciale. Investitia este realizata pe codul CAEN
aferent soldului negativ al balantei comerciale, respectiv
importurile sunt mai mari decat exporturile, potrivit datelor
furnizate de Institutul National de Statistica / Banca Nationala a
Romaniei;
e) cresterea productivitatii muncii in anul 3 de sustenabilitate al
proiectului.
Fonduri europene pentru IMM: cheltuieli eligibile la 4.1.1POC bis. In principiu, la schema de ajutoare de stat 4.1.1-POC
bis s-au eliminat anumite cheltuieli specifice HoReCa existente
la 4.1.1-POC originala, pentru ca au fost scoase de la finantare
aceste activitati in noua masura de sprijin, asa cum arata
proiectul de ordonanta de urgenta. Conform textului lansat in
consultare pentru 4.1.1-POC bis, vor fi eligibile o serie de
cheltuieli destinate retehnologizarii, cum ar fi:
Toate cheltuielile realizate, prezentate spre decontare, trebuie
sa fie in legatura cu obiectul cererii de finantare.
Pentru mai multe informatii accesati: https://www.startupcafe.ro

Fonduri pentru firme 2022: Doua
finantari pentru eficienta energetica si
gestionarea deseurilor
O serie de firme romanesti vor putea obtine, in anumite conditii,
noi fonduri nerambursabile de cate 15.000-200.000 de euro
pentru gestionarea deseurilor, respectiv, 50.000-500.000 de
euro pentru investitii in eficienta energetica, prin doua linii de
finantare scoase in pregatire. Cele doua linii de finantare 2022
care vor contribui la obiective de mediu sunt:
• Ajutoare de minimis de 15.000-200.000 euro prin Programul
de Tranzitie catre Economia Circulara.
• Sprijin de 50.000-500.000 euro pentru eficienta energetica.
1. Ajutoare de minimis de 15.000-200.000 euro prin
Programul de Tranzitie catre Economia Circulara. Miercuri,
6 iulie a.c., Ministerul Economiei a scos in dezbatere un proiect
de hotarare de guvern pentru aprobarea Mecanismului de
acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin
Programul de Tranzitie catre Economia Circulara pentru
operatorii economici din industria prelucratoare.
Printre beneficiarii eligibili se numara firmele romanesti micro,
mici si mijlocii cu activitatea principala industrie prelucratoare
(conform sectiunii C pozitiile 1310-3320) sau/si recuperarea
materialelor (conform sectiunii D pozitiile 3831-3832 inclusiv,
respectiv, conform sectiunii S pozitiile 9511 si pozitiile de la
9521 pana la pozitiile 9529 din Clasificarea activitatilor din
economia nationala – CAEN); aceste firme vor putea primi
granturi de cate 15.000-200.000 euro fiecare. Antreprenorii vor
trebui sa puna si ei cel putin 15% la cheltuielile eligibile.
Firmele vor putea sa investeasca acesti bani in obiective de
economie circulara, astfel:
• Transfer tehnologic pentru consolidarea economiei circulare

(exemple: prevenirea generarii de deseuri si reducerea
acestora, precum și utilizarea eficientă a resurselor,
reutilizare, reparare și reciclare);

livra un raport periodic asupra acestor date si va eficientiza
consumul de energie in timp real.

• Dezvoltarea activitatilor de cercetare/inovare, proiectare
ecologica a produselor si serviciilor care sa promoveze
principiile economiei circulare.

Pentru mai multe informatii accesati: www.startupcafe.ro, https://
granturi.imm.gov.ro/

• Infiintarea si/sau dotarea si/sau modernizarea laboratoarelor
de testare pentru materialele si produsele rezultate din
activitati de economie circulara, precum si acreditarea
acestora, dupa caz;

OUG 99/30.06.2022 in Monitorul Oficial:
Finantari IMM Invest Plus - IMM Invest
Romania, Agro IMM Invest, IMM Prod,
Garant Construct, Innovation, Rural
Invest

• Infiintarea si/sau dotarea si operarea de centre de reparatii si
reconditionare a bunurilor in vederea reutilizarii deseurilor si
repararii bunurilor (aparate electrice si electronice, articole
textile, incaltaminte, mobila, biciclete, vehicule electrice);
• Dezvoltarea activitatilor de reciclare a deseurilor post-consum
etc.
2. Sprijin de 50.000-500.000 euro pentru eficienta
energetica. Schema de eficienta energetica pentru intreprinderi
mari si IMM-uri va avea un buget de 350 de milioane de euro,
finantat din fonduri europene din Programului Operational
Infrastructura Mare 2014-2020, conform unui proiect de
ordonanta de urgenta initiat recent de Ministerul Investitiilor si
Proiectelor Europene.
Din acesti bani, firmele romanesti vor putea accesa granturi de
cate 50.000-500.000 de euro pe proiect, fara sa depaseasca
insa valoarea maxima de cinci ori cifra de afaceri realizata de
beneficiar in exercitiul financiar 2021.
Inscrierile se vor face pe portalul de granturi IMM Recover, iar
implementator va fi Ministerul Antreprenoriatului si Turismului,
conform proiectului de OUG.
Firmele castigatoare vor putea investi aceste fonduri in investitii
precum:
• Masuri de eficienta energetica si de reducere a consumurilor
specifice energetice la cladiri, prin interventii la anvelopa
cladirii, sarpante, invelitoare inclusiv masuri de consolidare a
cladirilor si constructiilor anexe, interventii la sistemele de
utilitati ale cladirilor, achizitii de echipamente/utilaje/dotari
necesare pentru producerea de energie.
• Investitii in echipamente/utilaje/dotari specifice necesare
pentru obtinerea de energie din surse regenerabile (cu
exceptia biomasei) destinate consumului propriu de energie a
intreprinderilor, inclusiv in capacitati de productie de energie
din surse regenerabile.
• Masuri de eficienta energetica la nivelul unitatilor de
cogenerare/ trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru
lucrari de modernizare/reabilitare/cresterea puterilor instalate,
utilizand sursele regenerabile de energie (cu exceptia
biomasei) si destinate consumului propriu, care se incadreaza
in capacitatea de productie specifica prosumatorului;
• Investitii pentru reducerea consumului de energie si a
emisiilor de gaze cu efect de sera prin sisteme dedicate
modernizarii, monitorizarii si eficientizarii consumului de
energie la nivelul intreprinderilor, ce vor include, in mod
obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei
(EMS) care va asigura, la nivelul intreprinderii, o contorizare
generala a consumului de energie, va realiza statistici asupra
consumului, va inregistra si analiza datele centralizate, va

Antreprenorii si fermierii romani vor putea obtine si mai
departe imprumuturi bancare cu dobanzi subventionate si
garantii de stat prin programul IMM Invest Plus, cu cele 6
componente ale sale, in baza Ordonantei de urgenta
99/30.06.2022.
Programul IMM Invest s-a finalizat pe 30 iunie 2022, pe baza
cadrului temporar european de ajutoare de stat COVID-19, dar
mai departe facilitatile de finantare vor continua in cadrul noului
program IMM Invest Plus, care va fi derulat pe baza cadrului
temporar european de ajutoare de stat pentru combaterea
efectelor crizei generate de razboiul declansat de Rusia
impotriva Ucrainei.
Noul program IMM Invest Plus, cu cele 6 componente ale sale,
urmeaza sa fie lansat in data de 1 august 2022 si va ramane
deschis pana in data de 31 decembrie 2022. Inscrierile se vor
face prin intermediul portalului IMM Invest, dupa care solicitantii
vor fi preluati de banca partenera pe care o aleg.
Cele 6 componente ale IMM Invest Plus sunt:
1. IMM INVEST ROMANIA este destinat sustinerii mediului
antreprenorial, facilitand accesul IMM-urilor la finantare, prin
accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de
investitii sau credite/ linii de credit pentru capital de lucru,
garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului roman,
prin Ministerul Finantelor. Plafonul total al garantiilor care pot fi
acordate pentru anul este de 10 miliarde lei.
2. Subprogramul AGRO IMM INVEST este dedicat
intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderile mici cu
capitalizare de piata medie din domeniul agriculturii, pescuitului,
acvaculturii si sectorului alimentar. Incepand cu anul 2022, in
baza OUG 110/2017, modificata si completata, Subprogramul
AGRO IMM INVEST faciliteaza accesul la finantare al
beneficiarilor care pot solicita institutiilor finantatoare credite/linii
de credit garantate in numele statului roman, prin Ministerul
Finantelor, fie de FNGCIMM fie de FGCR. Subprogramul AGRO
IMM Invest include si o componenta nerambursabila de
maximum 10% din valoarea finantarii garantate, cu conditia
incadrarii in plafonul de 345.000 euro pentru fiecare
intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul
pescuitului si acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare
intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul
productiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000
euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea

in sectorul alimentar. Subprogramul Agro IMM Invest are un
plafon de 5 miliarde lei.
3. Programul IMM PROD - plafon total de garantare in valoare
de 1,5 miliarde lei. Obiectivul programului consta in acordarea
de garantii guvernamentale de pana la 90% din valoarea
finantarilor solicitate pentru asigurarea lichiditatilor si finantarea
investitiilor de catre IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona
urbana, pentru:
a) incurajarea productiei autohtone de bunuri de larg consum,
cresterea capacitatii de productie;
b) reconversia de la intermediere la productie;
c) digitalizarea activitatii;
d) alinierea/ imbunatatirea standardelor de mediu, inclusiv
imbunatatirea eficientei energetice in cadrul proceselor de
productie.
Activitati eligibile:
a) achizitia de echipamente si utilaje, inclusiv pentru reconversia
de la intermediere la productie sau demararea de activitati noi
de productie;
b) achizitia, amenajarea de terenuri si achizitia/constructia de
hale destinate productiei;
c) achizitia de echipamente, softuri, consultanta pentru
transformarea digitala a IMM-urilor, inclusiv proiecte de
retehnologizare pentru IMM-urile care activeaza si dezvolta
proiecte in industria producatoare;
d) achizitia de echipamente in vederea alinierii la obiectivele de
mediu care sa genereze eficienta energetica consumului
propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclare;
e) finantarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime,
materiale si marfuri (in cazul companiilor producatoare care
detin propriile lanturi de distributie) si a altor cheltuieli de
exploatare, pentru firmele care intentioneaza sa deschida/
dezvolte/diversifice activitati de productie, inclusiv pentru
internationalizare, ori sa faca reconversia de la intermediere la
productie.Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:
• Garantii de stat de pana la 90% din creditele acordate;
• Grant care acopera integral valoarea comisionului de risc si a
celui de administrare pe toata perioada de valabilitate a
garantiei si dobanda, conform procedurilor de implementare;
Componenta nerambursabila pana la maxim 10% din valoarea
finantarii garantate. Valorile maxime ale creditelor ce pot fi
accesate de un beneficiar sunt de 10 milioane lei pentru
proiectele de investitii si de maxim 5 milioane pentru capital de
lucru.
4. Programul GARANT CONSTRUCT - pentru anul 2022,
plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul
Programului GARANT CONSTRUCT este de 2.500.000.000 lei,
din care 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de sustinere a
proiectelor de investitii pentru IMM-urile din sectorul constructii
si 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de sustinere a
proiectelor de investitii de scara mica pentru UAT-uri.
Obiectivul programului guvernamental este de imbunatatire a
eficientei energetice, de a sustine investitii in domeniul energiei
verzi si alinierea la obiectivele de mediul implementate de IMMuri din sectorul constructiilor si unitati administrativ teritoriale.

Activitatile eligibile:
a) achizitia de echipamente si utilaje de constructii, logistica
industriala, inclusiv pentru demararea de activitati noi in sectorul
constructii;
b) constructia, achizitia, amenajarea de hale pentru uz propriu,
inclusiv pentru demararea de activitati noi in sectorul constructii;
c) achizitia de echipamente, softuri, consultanta pentru
transformarea digitala a beneficiarilor care deruleaza contracte
in sectorul constructii;
d) achizitia de echipamente in vederea alinierii la obiectivele de
mediu care sa genereze eficienta consumului propriu, panouri
solare, statii de biogaz, statii de reciclare;
e) finantarea capitalului de lucru pentru achizitia de materiale de
constructii, combustibil, energie;
f) plata salariilor pentru IMM-urile care deruleaza contracte in
sectorul constructii.
Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:
Garantii de stat de pana la 90% din creditele acordate;
Grant care acopera integral valoarea comisionului de risc si a
celui de administrare pe toata perioada de valabilitate a
garantiei si dobanda, conform procedurilor de implementare;
Componenta nerambursabila pana la maxim 10% din valoarea
finantarii garantate.
Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar
sunt de 10 milioane lei pentru proiectele de investitii si de maxim
5 milioane pentru capital de lucru/ intreprindere.
5. Programul INNOVATION - plafon total de garantare de 1
miliard lei. Obiectivul programului guvernamental este sprijinirea
capacitatea de inovare, sustinerea la export a IMM-urilor cu
activitate in comert si servicii, cu cifra de afaceri mai mica de 1
milion
euro.
Activitati
eligibile:sustinerea
tranzactiilor
internationale si a investitiilor romanesti in strainatate,
stimularea comertului on-line, si a digitalizarii, retehnologizarea
companiilor locale, achizitii software si certificate de ecommerce si de administrare a unei firme, obtinerea brevetelor
de inventie privind produse, strategii, mediu, digitalizare.
Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:
• Garantii de stat de pana la 90% din creditele acordate;

• Grant care acopera integral valoarea comisionului de risc si a
celui de administrare pe toata perioada de valabilitate a
garantiei si dobanda, conform procedurilor de implementare;
Componenta nerambursabila pana la maxim 10% din valoarea
finantarii garantate. Valorile maxime ale creditelor ce pot fi
accesate de un beneficiar sunt de 5 milioane lei pentru
proiectele de investitii si de maxim 2 milioane pentru capital de
lucru/ intreprindere.
6. Programul RURAL INVEST are ca obiectiv sustinerea
intreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii
si industriei alimentare, precum si a intreprinderilor din alte
domenii decat cele de mai sus care isi localizeaza productia in
mediul rural si urban mic.
In baza Programului RURAL INVEST, Fondul de Garantare a
Creditului Rural acorda garantii pentru beneficiarii eligibili,
pentru care bancile participante in cadrul Programului au
acordat credite pentru finantarea capitalului de lucru sau pentru
investitii.

Activitatile finantate:
a) Achizitia de terenuri cu destinatie agricola, pana la atingerea
de catre beneficiar a unei suprafete de maxim 1000 hectare in
proprietate;
b) Achizitia de parti sociale la intreprinderile din domeniul
agriculturii, pescuitului, acvaculturii si industriei alimentare;
c)Investitiile pentru dotare/ retehnologizare si automatizare
d) Achizitia de utilaje si echipamente;
e)Investitiile pentru asigurarea independentei energetice a
activitatii/ productiei beneficiarilor;
f) Activitatile curente de productie;
g)Activitatile curente ale producatorilor si procesatorilor de
cereale, beneficiari ai Programului, pe baza adeverintei de
depozitare;
h) Refinantarea creditelor de investitii si/sau a creditelor/liniilor
de credit pentru finantarea capitalului de lucru cu exceptia celor
garantate in cadrul Programului IMM INVEST ROMANIA,
inclusiv in cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST.
Pentru mai multe informatii accesati: www.startupcafe.ro,
www.imminvest.ro , www.fngcimm.ro , http://fgcr.ro

10 milioane EUR pentru start-up-uri
tech, printr-un nou fond de investitii
romanesc
Fondatorul How to Web lanseaza un fond de investitii cu
capital de risc, pentru a investi in startup-urile de
tehnologie din Europa Centrala si de Est, care sunt la
inceput de drum.
Bogdan Iordache lanseaza fondul de investitii cu capital de risc
Underline Ventures. Valoarea fondului de investitii este de 10
milioane de euro la acest moment, iar tinta finala este de 20 de
milioane de euro.
Underline Ventures este sustinut de peste 20 de fondatori si
specialisti in tehnologie de la companii precum UiPath, Green
Horse Games, Telerik, Elrond, MorphL, Smartbill, CleverTaxi,
Tremend si altele, alaturi de investitori specializati in fonduri cu
capital de risc. Cunoscut ca fondator al How to Web, una dintre
cele mai cunoscute 10 conferinte de start-up-uri din Europa,
lansata in 2010, Bogdan Iordache a fost si fondatorul companiei
de tehnologie Conectoo (vanduta in 2013) si investitor in cadrul
fondurilor de investitii Gecad Ventures si 3TS Capital Partners,
dar si MVP Academy.
„Teza noastra este generationala. Este pentru prima data in
istoria industriei de tehnologie din Europa Centrala si de Est
cand s-a atins o masa critica de fondatori si specialisti cu
experienta in scalarea produselor digitale. Acestia pun acum
bazele sau contribuie la start-up-uri noi, impreuna cu multi alti
tineri fondatori ambitiosi. Desi expertiza lor este excelenta din
punct de vedere operational, credem ca Underline Ventures ii
poate ajuta sa inteleaga si sa navigheze industria de tehnologie,
dar si sa ii conecteze cu lumea capitalului de risc, astfel incat sa
poata construi companii de tehnologie care pot scala cu
adevarat dincolo de granite, nu doar companii de succes pe
plan local”, spune Bogdan Iordache.

Echipa Underline Ventures lucreaza de peste un an la lansarea
fondului de investitii, aceasta fiind alcatuita din antreprenori si
profesionisti din lumea tehnologiei.
Pentru mai multe informatii accesati: www.startupcafe.ro

Comisia prezinta o noua agenda
europeana pentru inovare cu scopul de
a impulsiona noul val de inovare
Comisia a adoptat in data de 5 iulie a.c. o noua agenda
europeana pentru inovare cu scopul de a pozitiona Europa
in avangarda noului val de inovare si intreprinderi nouinfiintate in domeniul tehnologiei profunde. Aceasta
initiativa va ajuta Europa sa dezvolte si sa introduca pe
piata tehnologii noi care sa abordeze cele mai presante
provocari societale.
Noua agenda europeana pentru inovare este conceputa
pentru a pozitiona Europa ca actor principal pe scena
mondiala a inovarii. Europa doreste sa fie un spatiu in care
cele mai mari talente colaboreaza cu cele mai bune
intreprinderi si in care inovarea in domeniul tehnologiei
profunde prospera, aducand, pe intregul continent, solutii
inovatoare radicale care vor constitui o sursa de inspiratie
pentru intreaga lume.
Prin preluarea conducerii in domeniul inovarii, in special in
contextul noului val de inovare in domeniul tehnologiei profunde,
care va necesita activitati revolutionare de cercetare si
dezvoltare si importante investitii de capital, Europa isi va
consolida rolul central in configurarea dublei tranzitii verzi si
digitale.
Inovarea in domeniul tehnologiei profunde va consolida pozitia
de lider tehnologic a Europei si va genera solutii inovatoare la
provocarile societale presante, cum ar fi schimbarile climatice si
amenintarile cibernetice. Aceste inovatii ar putea patrunde si
genera beneficii in toate sectoarele, de la energia din surse
regenerabile la agrotehnologie, de la constructii la mobilitate si
sanatate, abordand astfel securitatea alimentara, reducand
dependenta energetica, imbunatatind sanatatea oamenilor si
sporind competitivitatea economiilor noastre. Consecintele
grave ale razboiului de agresiune declansat de Rusia au facut
ca aceste chestiuni sa devina si mai urgente si au determinat
schimbari strategice de politica cu scopul de a asigura
prosperitatea si securitatea UE.
Bazata pe spiritul antreprenorial, pe excelenta stiintifica, pe forta
pietei unice si pe valorile democratice ale societatilor europene,
noua agenda pentru inovare urmareste:
• sa imbunatateasca accesul la finantare pentru intreprinderile
nou-infiintate si pentru cele in curs de extindere din Europa,
de exemplu prin mobilizarea surselor neexploatate de capital
privat si prin simplificarea normelor privind cotarea la bursa
de valori;
• sa amelioreze conditiile pentru a le permite inovatorilor sa
experimenteze idei noi in cadrul unor spatii de testare in
materie de reglementare;
• sa contribuie la crearea unor „vai regionale ale inovarii”, care

ii vor consolida si ii vor conecta mai bine pe actorii din
domeniul inovarii din intreaga Europa, inclusiv din regiunile
ramase in urma;
• sa atraga si sa pastreze talentele in Europa, de exemplu prin
formarea a 1 milion de talente in domeniul tehnologiei
profunde, prin acordarea unui sprijin mai mare femeilor
inovatoare si prin inovarea cu optiunile pe actiuni ale
angajatilor intreprinderilor nou-infiintate;

de date solide si comparabile, precum si a unor definitii
comune (intreprinderi nou-infiintate, in curs de extindere) care
sa poata sta la baza politicilor de la toate nivelurile, din
intreaga UE, si pentru asigurarea unei mai bune coordonari a
politicilor la nivel european prin intermediul forumului
Consiliului European pentru Inovare.

• sa amelioreze cadrul de politica prin clarificarea terminologiei,
a indicatorilor si a seturilor de date, precum si prin sprijinirea
politicilor statelor membre.

Pornind de la eforturile substantiale care au fost deja realizate
pentru a promova inovarea in UE, noua agenda europeana
pentru inovare urmareste sa accelereze dezvoltarea si
extinderea inovarii in intreaga Uniune prin intermediul unui set
coerent de actiuni.

Noua agenda europeana pentru inovare stabileste 25 de
actiuni specifice in cadrul a cinci initiative emblematice:

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

• Finantarea intreprinderilor in curs de extindere, prin care
investitorii europeni, atat institutionali, cat si privati, vor fi
incurajati sa investeasca in intreprinderile europene nouinfiintate din domeniul tehnologiei profunde si sa beneficieze
de pe urma extinderii acestora.
• Facilitarea inovarii prin intermediul spatiilor de
experimentare si al achizitiilor publice, care va facilita
inovarea prin imbunatatirea conditiilor-cadru, inclusiv prin
abordari experimentale cu privire la reglementare (de
exemplu, spatii de testare in materie de reglementare, bancuri
de incercare, laboratoare vii si achizitii publice in domeniul
inovarii).
• Accelerarea si consolidarea inovarii in cadrul
ecosistemelor europene de inovare din intreaga UE, care
va sprijini crearea unor vai regionale ale inovarii si va ajuta
statele membre si regiunile sa directioneze cel putin 10
miliarde EUR catre proiecte concrete de inovare la nivel interregional, inclusiv in domeniul tehnologiei profunde pentru
principalele prioritati ale UE. De asemenea, aceasta initiativa
va sprijini statele membre sa promoveze inovarea in toate
regiunile prin utilizarea integrata a instrumentelor politicii de
coeziune si ale programului Orizont Europa.
• Promovarea, atragerea si pastrarea talentelor in domeniul
tehnologiei profunde, care va asigura dezvoltarea si fluxul
de talente esentiale in domeniul tehnologiei profunde in si
catre UE printr-o serie de initiative, inclusiv un program de
stagii in domeniul inovarii pentru intreprinderile nou-infiintate
si pentru cele in curs de extindere, o rezerva de talente a UE
pentru a ajuta intreprinderile nou-infiintate si pe cele
inovatoare sa gaseasca talente din afara UE, un program de
antreprenoriat si conducere dedicat femeilor si activitati de
pionierat legate de optiunile pe actiuni ale angajatilor
intreprinderilor nou-infiintate.
• Imbunatatirea instrumentelor de elaborare a politicilor,
care va fi esentiala pentru dezvoltarea si utilizarea unor seturi

Eveniment de brokeraj
Innovation and Digitalisation in
Agriculture & Tourism Matchmaking
Event 2022
23-25 august 2022, Gornja Radgona,
Slovenia – (eveniment hibrid)
Cu ocazia celei de-a 60-a editii a Targului International de
Agricultura si Alimentatie AGRA 2022 din Gornja Radgona
(Slovenia), Agentia de Dezvoltare Regionala PodravjeMaribor impreuna cu alte organizatii membre Enterprise
Europe Network din Slovenia, Portugalia, Romania,
Slovacia si Suedia, invita firmele active in agricultura si
turism la un eveniment de networking: „Innovative
Agriculture & Traveling Industry”, care va avea loc in format
hibrid in perioada 23–25 august 2022.
Organizat sub egida Enterprise Europe Network, evenimentul de
networking vine in sprijinul IMM-urilor pentru a le ajuta sa fie mai
reziliente si a le facilita tranzitia catre modele de afaceri mai
durabile si mai digitale, oferind o oportunitate unica de a intalni
potentiali parteneri internationali si de a identifica solutii si
tehnologii inovatoare care revolutioneaza afacerile si mediul
economic.
Evenimentul de matchmaking organizat cu ocazia AGRA 2022
abordeaza urmatoarele tematici:
Agricultura:
• Pescuit si acvacultura
• Agricultura viitorului
• Organic farming
• Lemn si silvicultura
• Inovare si digitalizare
Turism:

• Ciclism

idei, dar mai ales de a intalni potentiali parteneri de afaceri din
urmatoarele domenii:

• Turism in agricultura

• Masini-unelte;

• Drumetii

• Prelucrarea metalelor;
Evenimentul de matchmaking se adreseaza companiilor
interesate de teme legate de agricultura si turism, companii care
cauta parteneri de cooperare internationali, echipe de
digitalizare si start-up-uri care cauta noi clienti si parteneri,
experti in industria turismului, academicieni etc. dintr-un numar
mare de tari europene
Agenda evenimentului “Innovation and Digitalisation in
Agriculture & Tourism”:
• Marti, 23. August 2022 - online: 12.30 – 17:00 intalniri B2B;
• Miercuri, 24. August 2022 - onsite: 12:30 – 17:00 intalniri
B2B;

• Mase plastice si cauciuc;
• Electro & electronica;
• Industria auto;
• Produse chimice;
• Produse forestiere si mobilier;
• Constructii si materiale de constructii;
• Alimente;
• Energie;

• Turism;
• Imobiliare;

• Joi, 25 August 2022 - online: 12:30 – 17:00 intalniri B2B.

• Bunuri de folosinta indelungata etc.

Participarea la evenimentul Innovation and Digitalisation in
Agriculture & Tourism Matchmaking Event 2022 este gratuita si
se face direct pe platforma b2match: https://innovative-travelling
-industry.b2match.io pana cel tarziu in data de 19 august 2022

Serviciile gratuite oferite de Enterprise Europe Network in cadrul
evenimentului de brokeraj“Co-Matching Virtual Meetings 2022”
includ:
• Intalniri de afaceri;

Pentru mai multe informatii accesati: https://innovative-travellingindustry.b2match.io/

• Traducere din engleza in turca si, respective, din turca in
engleza.

Eveniment de brokeraj
Co-Matching Virtual Meetings 2022
25 august 2022, Kocaeli, Turcia

Participarea la evenimentul Co-Matching Virtual Meetings 2022
este gratuita si se face direct pe platforma b2match: https://comatching-2022.b2match.io/ pana cel tarziu in data de 22 august
2022
Pentru mai multe informatii accesati: https://co-matching2022.b2match.io/

Sub egida Enterprise Europe Network, ABİGEM East
Marmara in stransa colaborare cu Camera de Comert
Kocaeli si partenerii Enterprise Europe Network,
organizeaza in data de 25 august 2022 evenimentul
international Co-Matching Business Matchmaking.
Evenimentul de brokeraj are loc in format virtual si se
adreseaza companiilor, antreprenorilor, dar si mediului de
academic si de cercetare, din industria metalelor,
echipamentelor si masinilor, materialelor plastice si
cauciucului, electrica-electronica, lemn si produse
forestiere, produse farmaceutice si dispozitive medicale,
productia de rulote si industria textila (echipamente/ haine
pentru siguranta a muncii) etc.
Evenimentul de brokeraj “Co-Matching Virtual Meetings 2022”
este organizat de membrii ai Enterprise Europe Network din
Turcia Bosnia si Hertezgovina, Polonia, Serbia si Ucraina si
ofera firmelor posibilitatea de a discuta si de a face schimb de

• Asistenta inainte, in timpul si dupa eveniment;

Eveniment de brokeraj
B2B Event Timber Construction and
Forestry at the International Wood Fair
2022 in Klagenfurt
02 septembrie 2022, Klagenfurt am
Wörthersee, Austria
Cu ocazia bine-cunoscutului Targ International al Lemnului
de la Messe Klagenfurt, Camera Economica din Carintia
(Departamentul de Comert Exterior si Afaceri UE) din
Austria, in cooperare cu Asociatia de Afaceri Slovena, New
Alpe Adria Network of Chambers si Enterprise Europe
Network invita firmele active in industria lemnului la un
eveniment international de brokeraj (B2B CooperationExchange Event), care va avea loc in format fizic in data de
2 septembrie 2022.

Evenimentul de brokeraj “B2B Event Timber Construction and
Forestry” vizeaza un spectru larg de companii din Europa
Centrala si din Regiunea Alpe-Adria, dar si reprezentanti ai
autoritatilor publice din sectorul constructiilor din lemn si
silvicultura, adresandu-se urmatoarelor domenii de activitate: ■
constructii si produse din lemn, ■ instrumente si echipamente
forestiere,■ tehnici de recoltare a lemnului, ■ tehnologia
gaterului, ■ masurarea lemnului si IT, ■ bioenergie, ■ transport
si logistica, ■sanatate in munca, securitate si prevenire a
accidentelor etc.
Organizate sub egida Enterprise Europe Network, participarea
la intalnirile de afaceri este gratuita si deschisa tuturor
participantilor, cu un accent special pe IMM-uri.
Firmele interesate sa participe la intalnirile de afaceri trebuie sa
se inscrie la evenimentul de brokeraj pana cel tarziu in data de
este 1 septembrie 2022; limba oficiala folosita in cadrul
evenimentului este limba engleza.
Participarea la evenimentul “B2B Timber Construction and
Forestry at the International Wood Fair 2022 in Klagenfurt” se
face
direct
pe
platforma
b2match:
https://
woodfair2022.b2match.io/
Pentru mai multe informatii accesati: https://
woodfair2022.b2match.io/

Eveniment de brokeraj
INNOFORM 2022 – HYBRID Brokerage
Event
28 – 29 septembrie 2022, Bydgoszcz,
Polonia
Sub egida Enterprise Europe Network, Agentia de
Dezvoltare Regionala Torun (TRDA) din Polonia, impreuna
cu alte organizatii membre ale retelei din Spania, Lituania,
Polonia, Romania, Turcia si Germania invita firmele active
in sectorul industrial la un eveniment de brokeraj
international care va avea loc in format hibrid perioada 2829 septembrie 2022.
Regiunea poloneza Kuyavian – Pomeranian este de ani de zile

lider in productia industriala de masini - unelte si prelucrarea
materialelor plastice, atat in Polonia, dar si la nivel european,
pentru ca in aceasta regiune sunt cateva sute de intreprinderi
active in fabricarea de masini-unelte si, respectiv prelucrare
materiale plastice.
Pe acest fundal si in contextul desfasurarii targului international
de cooperare in industria de fabricare masini-unelte si prelucrari
- INNOFORM 2022, care va avea loc in perioada 27-29
septembrie 2022 la Bydgoszcz (Polonia), TRDA impreuna cu
alte organizatii membre Enterprise Europe Network au placerea
sa invite firmele active in sectorul industrial la cea de-a VI-a
editie a evenimentului de brokeraj: INNOFORM 2022 – HYBRID
Brokerage Event, care se adreseaza cu precadere urmatoarelor
domenii: productie industriala, automatizari industriale,
echipamente si utilaje industriale, masini-unelte, alte
echipamente pentru prelucrarea metalelor (cu exceptia
controlului numeric), precum si alte produse si servicii industriale
La evenimentul de brokeraj pot participa reprezentanti din
regiunea Kuyavian-Pomeranian si din intreaga lume activi in
industria de masini-unelte si prelucrarea materialelor plastice,
manageri/ proprietari ai companiilor, personalul tehnic care
utilizeaza si este interesat de masini-unelte si/ sau tehnologii de
prelucrare a materialelor plastice, universitati, institutii de
cercetare si tehnice, furnizori de servicii, comercianti si
distribuitori etc.
Din cauza situatiei nesigure legate de pandemia de Covid-19,
intalnirile de afaceri organizate in cadrul INNOFORM®2022 vor
avea loc in format hibrid, dupa cum urmeaza:
• intalniri b2b on-site 28 septembrie 2022 - 10.00 am - 3.00 pm;
• ntalniri b2b on-line 29 septembrie 2022 - 10.00 am - 3.00 pm.
Participarea firmelor la evenimentul “INNOFORM 2022 –
HYBRID Brokerage Event” este gratuita si se face direct pe
platforma b2match: https://innoform2022.b2match.io/
Pentru mai multe informatii accesati: https://
innoform2022.b2match.io/

Sfaturi practice pentru prevenirea
afectiunilor musculoscheletice prin
participarea lucratorilor
Afectiunile musculoscheletice (AMS) legate de munca
genereaza
costuri
ridicate
pentru
personalul
si
intreprinderile din intreaga UE. Solutia pentru reducerea
aparitiei AMS o reprezinta chiar lucratorii. Noua fisa de
informare EU-OSHA ofera sfaturi practice cu privire la
implicarea activa a lucratorilor in prevenirea AMS. Ei pot
identifica pericolele si riscurile posibile si pot oferi solutii
pentru a asigura un loc de munca mai sigur si mai sanatos,
pe care le pun in practica.
Rezultatele acestei abordari eficiente din punct de vedere al
costurilor constau in cresterea gradului de sensibilizare cu
privire la riscurile de la locul de munca, scaderea ratelor de
accidentare, cresterea motivatiei si a angajamentului in
randul angajatilor.
Fisa de informare EU-OSHA contine recomandari pentru
participarea efectiva a lucratorilor la prevenirea AMS. Lucratorii
si/sau reprezentantii lor ar trebui implicati in toate etapele
evaluarii si prevenirii riscurilor de AMS, si anume in detectarea
pericolelor, evaluarea riscurilor si alegerea, aplicarea,
monitorizarea si evaluarea solutiilor. Participarea activa a
lucratorilor ajuta la identificarea celor mai practice solutii,
deoarece lucratorii stiu cum isi efectueaza munca si cum ii
afecteaza.

Inteligenta artificiala in gestionarea lucratorilor: prezentare
generala. Inteligenta artificiala (IA) culege in timp real date
despre angajati si modul in care acestia isi desfasoara
activitatea, acestea fiind utilizate pentru a lua decizii
automatizate sau semiautomatizate de management la locul de
munca. Dezvoltarea irevocabila a acestor sisteme de gestionare
a lucratorilor pe baza de inteligenta artificiala prezinta atat
oportunitati, cat si riscuri si provocari pentru lucratori.
Raportul de fata subliniaza caracteristicile acestor noi forme de
gestionare a lucratorilor, consecintele aplicarii lor la locurile de
munca asupra sanatatii, sigurantei si starii de bine a lucratorilor,
precum si modul in care sunt abordate in cercetare, la nivel
politic si in practica. De asemenea, contine recomandari cu
privire la politica, cercetarea si punerea in aplicare in domeniul
dezvoltarii si utilizarii la locul de munca a sistemelor de
gestionare a lucratorilor pe baza de inteligenta artificiala,
centrate pe factorul uman.

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

Dezvoltarea sistemelor de gestionare a
lucratorilor bazate pe inteligenta
artificiala: avantajele securitatii si
sanatatii in munca
Din ce in ce mai multe intreprinderi folosesc sisteme de
gestionare a lucratorilor bazate pe inteligenta artificiala (IA),
pentru a-si spori eficienta si productivitatea sau pentru a
identifica riscuri de securitate si sanatate in munca. Acestea
cuprind sisteme de monitorizare a performantei si implicarii
lucratorilor sau sisteme pentru distribuirea automata de sarcini si
programe de lucru.
Caracteristicile acestor noi forme de gestionare a lucratorilor
sunt prezentate intr-un nou raport care identifica utilizarea lor in
intreaga Europa, exploreaza/analizeaza consecintele aplicarii lor
asupra lucratorilor si analizeaza contextul de reglementare
aplicabil. De asemenea, contine recomandari pentru dezvoltarea
si utilizarea la locul de munca a sistemelor centrate pe om. Un
raport suplimentar ulterior va pune accentul pe implicatiile
utilizarii unor astfel de sisteme de gestionare a lucratorilor in
domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Copiii nostri au nevoie de ajutor: apel
pentru sanatate musculoscheletica in
scoli
Doua rapoarte atrag atentia asupra raspandirii mari a
afectiunilor musculoscheletice (AMS) in randul copiilor si
tinerilor, subliniind importanta preventiei timpurii:
• Afectiunile musculoscheletice la copii si la tineri:
prevalenta, factori de risc, masuri preventive
• Scoli
mai
bune
musculoscheletice.

prin

promovarea

sanatatii

1. In Raportul Afectiunile musculoscheletice la copii si la tineri:
prevalenta, factori de risc, masuri preventive se face apel la
promovarea sanatatii musculoscheletice si angajamentul de
durata in educatie, antrenament fizic si masuri ergonomice,
precum si la studii mai bune. Aceasta analiza preliminara se
axeaza pe cercetarile efectuate in randul copiilor si al tinerilor –
atat inainte de intrarea pe piata muncii, cat si dupa acest
moment.

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!

Intrucat multe probleme legate de AMS incep in copilarie este
important sa identificam modul in care pot fi prevenite la o varsta
frageda. Dezvoltarea AMS este influentata de numerosi factori,
inclusiv de factori fizici (ex. obezitate, lipsa somnului, perioade
prelungite de stat in sezut), de factori socioeconomici si de
factori individuali (ex. sexul, varsta).
Acest raport examineaza modul in care factorii respectivi
afecteaza AMS la copii si tineri, cum pot fi prevenite aceste
afectiuni si cum poate deveni sanatatea musculoscheletica o
parte integranta a educatiei.
2. Raportul Scoli mai bune prin promovarea sanatatii
musculoscheletice evidentiaza practici scolare si europene
pentru a impartasi sfaturi esentiale de integrare reusita a
activitatii fizice in invatamant.
Acest raport examineaza modul in care scolile pot contribui la
preventia timpurie si pe termen lung si ofera diferite perspective
asupra securitatii si sanatatii. Acesta ofera exemple de integrare
reusita in Europa si recomandari pentru conceperea si aplicarea
masurilor. In cele din urma, raportul prezinta o abordare
strategica pentru promovarea sistematica a exercitiilor fizice si
prevenirea AMS in scoli.
Pentru mai multe informatii accesati: https://osha.europa.eu/

Robotica si automatizarea avansata:
care sunt dificultatile si oportunitatile
pentru securitatea si sanatatea in
munca?
Automatizarea sarcinilor fizice prin roboti, coboti
inteligenta artificiala (IA) afecteaza locurile de munca
multe sectoare. Aceasta noua culegere de publicatii
agentiei prezinta diferite aspecte ale roboticii
automatizarii avansate in legatura cu securitatea
sanatatea in munca (SSM).

si
din
ale
si
si

Raportul principal descrie diferitele tipuri de sarcini
executate
prin
robotica
avansata
si
exploreaza
oportunitatile, dificultatile si riscurile in ceea ce priveste
efectele psihosociale, fizice si organizatorice asupra
lucratorilor si locurilor de munca. Raportul contine si
informatii despre standardele de securitate si subliniaza
importanta unei analize precise a riscurilor si a formarii
utilizatorilor finali.
Robotica si automatizarea avansata: implicatii pentru SSM
Tehnologiile emergente schimba locurile de munca Acest raport
se axeaza pe automatizarea sarcinilor fizice legata de robotica
avansata si sistemele de inteligenta artificiala si pe impactul lor
asupra securitatii si sanatatii in munca (SSM). Tema specifica
este impactul utilizarii pe scara din ce in ce mai larga a
sistemelor robotizate care ar putea colabora cu oamenii asupra
lucratorilor si locurilor de munca, precum si a intreprinderilor si
sectoarelor de activitate.
Se pun in discutie implicatiile pentru securitate, sanatate si
starea de bine la locul de munca si actiunile si masurile pe care
le pot lua intreprinderile, incluzand importanta formarii
utilizatorului final. In plus, raportul ofera informatii cu privire la
standardele de siguranta relevante pentru utilizarea
echipamentelor tehnice la locul de munca.
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.

