
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 

Calendarul fondurilor europene 2023.  
Sunt disponibile 534 de apeluri de proiecte în valoare 
de 40 miliarde de euro 
 

În 2022, România a primit aprobarea Acordului de Parteneriat și a tuturor celor 16 

programe aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, care aduc României 46 de 

miliarde euro. De asemenea, simultan, țara noastră implementează Planul Național 

de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul căruia sunt disponibile resurse în 

cuantum total de 29,2 miliarde euro, alocate pe cele 15 componente, transpuse prin 

mai multe reforme și investiții.  

 

Programele prevăd alocări financiare aferente unor investiții de importanță strategică 

pentru România și, în acest context, procedurile de accesare a fondurilor trebuie să fie 

adaptate la nevoile reale ale beneficiarilor astfel încât să fie asigurat accesul facil și 

flexibil al acestora la fondurile externe nerambursabile. 

 

MIPE lansează un calendar consolidat al apelurilor de proiecte în 2023, pentru 

programele cu finațare din fonduri europene, care să permită o corelare a diferitelor 

surse, atât din Politica de Coeziune 2021-2027, cât și din PNRR. Acesta este disponibil 

via link. 

 

Pentru Politica de Coeziune 2021-2027 sunt disponibile finanțări în valoare totală de 46 

miliarde euro, pentru cele 16 programe aprobate pentru perioada de programare 2021-

2027 (8 programe naționale și 8 programe regionale). 
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http://www.centi.ro
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/02/41af313f1be00e08f1946d7bf5e19180.xlsx
http://www.centi.ro


În Politica de Coeziune 2021-2027, în acest an vor fi un număr 

de 490 de apeluri de proiecte, în valoare de 36,4 miliarde de 

euro. O prezentare a acestora, cu valori și obiective de investiții, 

este disponibilă via link. 

 

În PNRR vor fi 44 de apeluri de proiecte, în valoare de 4,27 

miliarde euro. O prezentare a acestora, cu valori și obiective de 

investiții, este disponibilă via link. 

 

În ceea ce privește Politica de Coeziune, 246 de apeluri, în 

valoare de 16,4 miliarde euro, vizează autoritățile publice locale, 

pentru infrastructura de transport, educație și sănătate. 

 

Pentru mai multe informații accesați: https://mfe.gov.ro/

calendarul-fondurilor-europene-2023-534-de-apeluri-de-proiecte

-in-valoare-de-40-miliarde-de-euro 

 

 

Digitalizarea IMM-urilor - Grant de până 
la 100.000 euro pe întreprindere care să 
sprijine IMM-urile în adoptarea 
tehnologiilor digitale 
 

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/

acțiuni  specifice care să sprijine IMM-urile în adoptarea 

tehnologiilor digitale. 

 

Beneficiari eligibili: IMM-uri care au sediul social în România, 

cu excepția întreprinderilor pentru care se constată că au 

desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum 

rezultă din situațiile financiare aferente anului 2021) în domeniile 

din următoarele clase CAEN: 

•  5829 – Activități de editare a altor produse software; 

•  6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă 

(software 

•  orientat client); 

•  6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației; 

•  6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a 

mijloacelor 

•  de calcul; 

•  6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 

•  6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și 

activități conexe 

•  6312 – Activități ale portalurilor web; 

•  6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.; 

 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile: 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile a unui proiect 

este cuprinsă între: 

a) 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere; 

b) 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică; 

c) 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie. 

 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile reprezintă 90% 

din totalul cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de beneficiari. 

Restul de 10% reprezintă cofinanțare ce trebuie asigurată din 

surse proprii, de către beneficiari. 

 

Notă: Activitățile propuse în cadrul proiectelor intră sub 

incidența ajutoarelor de minimis. Plafoanele maxime de care 

poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani 

consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data acordării 

ajutorului de minimis şi anul acordării ajutorului de minimis), nu 

va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro calculat la cursul 

InforEURO în vigoare la data semnării contractului de finanțare 

(100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează 

transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost). 

 

Buget apel: Valoarea totală alocată prezentului apel este de 

347,50 milioane euro. 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/02/0df80a4b88de9d81ccf90aba4b5983e2.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/02/6e626f7c6cdb6d76f4d95ac8f1de3f20.pdf
https://mfe.gov.ro/calendarul-fondurilor-europene-2023-534-de-apeluri-de-proiecte-in-valoare-de-40-miliarde-de-euro
https://mfe.gov.ro/calendarul-fondurilor-europene-2023-534-de-apeluri-de-proiecte-in-valoare-de-40-miliarde-de-euro
https://mfe.gov.ro/calendarul-fondurilor-europene-2023-534-de-apeluri-de-proiecte-in-valoare-de-40-miliarde-de-euro


 

Activitățile sprijinite în cadrul investiției:  

• cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea 

soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca 

soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația 

tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul 

proiectului aferent cererii de finanțare; 

• cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de 

echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu 

soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, 

inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), 

tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, 

configurare și punere în funcțiune; 

• cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi; 

• cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau 

adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru 

configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și 

integrarea diverselor structuri de date existente, pentru 

gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, 

logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic 

Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), 

CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme 

IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii 

blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in 

BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul; 

• cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a 

companiei; 

• cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de 

implementare și durabilitate 

• a proiectului, a unui nume de domeniu nou; 

• cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/

hârtie în digital indexabil; 

• cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud 

Computing pe perioada de 

• implementare și durabilitate a proiectului; 

• cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea 

securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/

rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a 

proiectului; 

• cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare 

raport tehnic IT); 

• cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza 

echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 

10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de 

cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT 

pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul 

întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia 

să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei 

întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie 

acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu 

recunoaștere națională/ internațională etc. 

 

Notă: Cheltuielile prevăzute la alin. (1), lit. a) și j) nu pot depăși, 

cumulat, 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu 

sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat (art. 

13, alin. ( x) lit. b) din OUG nr. 124/2021). 

 

Calendar orientativ privind apelul de proiecte: 

•  Dată publicare ghid: 15.12.2022 

•  Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.02.2023, 

ora 10.00 

•  Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.03.2023, 

ora 24:00 

•  Perioadă etapă evaluare proiecte: 01.04.2023 – 31.05.2023 

•  Perioadă estimativă etapă I de semnare a contractelor: 30 

iunie 2023 

•  Perioadă estimativă etapă II de semnare a contractelor: 31 

august 2023Implementarea 

• investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2025. 

Depunerea cererilor de finanțare: 

Solicitările de finanțare vor fi transmise on-line prin utilizarea 

platformei pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și poate fi 

accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro. 

 

Pentru mai multe informații accesați: https://mfe.gov.ro/ghidul-

specific-conditii-de-accesare-a-fondurilor-europene-aferente-

planului-national-de-redresare-si-rezilienta-in-cadrul-apelului-de-

proiecte-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-e/ 

 

Digitalizarea IMM-urilor: Ghid în 
consultare pentru dezvoltarea 
tehnologiilor digitale avansate 
 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat spre 

consultare publică, în data de 16 februarie 2023, Ghidul de 

accesare a fondurilor europene aferente Planului Național 

de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte C9. 

Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și 

Inovare, Investiția I3. Scheme de Ajutor pentru Sectorul 

Privat, Măsura 1. Schemă de Minimis și Schemă de Ajutor 

de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor, Granturi pentru 

sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor 

digitale avansate. 

 

Solicitanții eligibili sunt parteneriatele formate din: 

1) Lider: Întreprinderi înființate în baza Legii nr. 31/1990 

republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată 

privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG 

nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările 

și completările ulterioare și au sediul social în România. 

 

2) Partener: IMM-uri care îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiții: 

a) înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind 

societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și 

funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată 

pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de 

către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările 

ulterioare și au sediul social în România. 

b) activează în cel puțin unul dintre următoarele sectoare (coduri 

CAEN): 

https://proiecte.pnrr.gov.ro/
https://mfe.gov.ro/ghidul-specific-conditii-de-accesare-a-fondurilor-europene-aferente-planului-national-de-redresare-si-rezilienta-in-cadrul-apelului-de-proiecte-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-e/
https://mfe.gov.ro/ghidul-specific-conditii-de-accesare-a-fondurilor-europene-aferente-planului-national-de-redresare-si-rezilienta-in-cadrul-apelului-de-proiecte-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-e/
https://mfe.gov.ro/ghidul-specific-conditii-de-accesare-a-fondurilor-europene-aferente-planului-national-de-redresare-si-rezilienta-in-cadrul-apelului-de-proiecte-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-e/
https://mfe.gov.ro/ghidul-specific-conditii-de-accesare-a-fondurilor-europene-aferente-planului-national-de-redresare-si-rezilienta-in-cadrul-apelului-de-proiecte-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-e/


 

• 5829 – Activități de editare a altor produse software; 

• 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă 

(software orientat client); 

• 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației; 

• 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a 

mijloacelor de calcul; 

• 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 

• 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și 

activități conexe 

• 6312 – Activități ale portalurilor web; 

• 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.; 

• 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; 

• 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și 

inginerie. 

 

Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul 

proiectului este de 500.000 euro. 

 

Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul 

unui proiect este de 3.000.000 euro/proiect (nu mai mult de 5 ori 

cifra de afaceri pe anul 2022), astfel: 

 

Microîntreprinderi – maxim 500.000 euro; 

Întreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro; 

Întreprinderi mijlocii – maxim 3.000.000 euro. 

 

Pentru mai multe informații accesați: https://www.fonduri-

structurale.ro/stiri/30684/digitalizarea-imm-urilor-ghid-in-

consultare-pentru-dezvoltarea-tehnologiilor-digitale-avansate 

 

 

 

MIND4MACHINES – Lansarea celui de-
al doilea apel de proiecte – Finanțare 
pentru dezvoltarea și testarea de soluții 
pentru Industria 4.0 
 

În cadrul proiectului european MIND4MACHINES, din care face 

parte și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, s-a lansat 

în 14 februarie 2023 cel de-al doilea apel de proiecte cu 

finanțare nerambursabilă dedicat dezvoltării, testării și 

comercializării de soluții digitale, de automatizare și robotică 

pentru industria prelucrătoare. Apelul se adresează firmelor mici 

și mijlocii (inclusiv microîntreprinderi/startup-uri) care dezvoltă 

soluții pentru eficientizarea și îmbunătățirea proceselor de 

fabricație și de management, precum: tehnologii digitale de tip 

hardware, software, securitate cibernetică, conectivitate, soluții 

de stocare de tip cloud, inteligență artificială, Internet of Things 

(IoT), Big Data, robotică, automatizări industriale, învățare 

automată (machine learning). 

 

Alocarea financiară a apelului este de 1.620.800 euro și este 

împărțită pe două scheme de finanțare care nu necesită 

cofinanțare din partea aplicanților. În funcție de maturitatea 

inovației propuse (Technology Readiness Level – TRL], unul 

sau doi aplicanți cu rol de furnizori de tehnologie, împreună cu o 

firmă din industrie care va asigura testarea și validarea 

prototipului, pot aplica pentru una dintre cele două scheme de 

finanțare: 

 

Schema suport pentru inovare pentru dezvoltarea 

produsului: 

• soluția să fi parcurs deja etapele de dezvoltare incipiente, de 

laborator (de la TRL 4) se pot finanța activități de dezvoltare 

și testare a unei aplicații digitale, a unui sistem de 

automatizare, a unui prototip, a unei soluții de tip cloud sau de 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30684/digitalizarea-imm-urilor-ghid-in-consultare-pentru-dezvoltarea-tehnologiilor-digitale-avansate
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30684/digitalizarea-imm-urilor-ghid-in-consultare-pentru-dezvoltarea-tehnologiilor-digitale-avansate
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30684/digitalizarea-imm-urilor-ghid-in-consultare-pentru-dezvoltarea-tehnologiilor-digitale-avansate


securitate cibernetică (pentru a ajunge la TRL 5-7); instruirea 

partenerului industrial pentru utilizarea soluției; costuri 

asociate deplasării între parteneri;  

• buget de maxim de 60.000 euro în cazul unui aplicant; 

• buget maxim de 120.000 euro în cazul proiectelor 

colaborative între doi aplicanți, partenerul industrial poate fi 

finanțat cu maxim 20% din bugetul proiectului; 

• 9 luni de implementare. 

 

Schema suport pentru pre-comercializare pentru validarea 

finală a produsului și sprijin pentru lansarea pe piață: 

• soluția să fi parcurs deja etapele de testare și validare 

industrială (de la TRL 7); 

• se pot finanța studii și analize de piață, planuri de afaceri, 

consultanță pentru marketing, pentru scalare pe piețe 

externe; testarea și demonstrarea soluției finale la sediul 

partenerului industrial, precum și instruirea echipei pentru 

utilizare; costuri de promovare pentru atragerea de clienți,   

[pentru a ajunge la TRL 8-9]; costuri asociate deplasării între 

parteneri sau la evenimente de promovare; 

• buget de maxim de 30.000 euro în cazul unui aplicant; 

• buget maxim de 60.000 euro în cazul proiectelor colaborative 

între doi aplicanți; 

• partenerul industrial poate fi finanțat cu maxim 20% din 

bugetul proiectului; 

• 6 luni de implementare. 

Este permisă situația în care partenerul industrial este o firmă 

mare, caz în care aceasta va participa în proiect la activitățile de 

testare și validare a soluției fără a beneficia de finanțare. 

Ghidul solicitantului este disponibil pe website-ul proiectului: 

https://mind4machines.eu/open-calls-2. 

 

Proiectele se vor completa în limba engleză în format electronic 

pe platforma F6S, termenul limită de depunere fiind 19 aprilie 

2023. 

 

Minimum 26 de proiecte vor primi finanțare începând din toamna 

anului 2023. Toate firmele aplicante vor putea beneficia 

suplimentar de servicii de sprijin pentru dezvoltarea afacerii și 

accelerarea soluției inovatoare, în cadrul Acceleratorului 

MIND4MACHINES. 

 

Pe site-ul proiectului regăsiți descrierea succintă a celor 21 de 

proiecte câștigate în urma primului apel derulat anul trecut, care 

momentan se află în implementare: https://mind4machines.eu/

open-call-1. 

Pentru a facilita identificarea de parteneri, fiind cu precădere 

încurajate parteneriatele trans-naționale, puteți accesa sau 

posta expresii de interes pe platforma dedicată  

https://mind4machines.eu/open-innovation-platform. 

Proiectul MIND4MACHINES este finanțat din programul 

european pentru cercetare – dezvoltare – inovare Horizon 2020 

și se implementează de către un consorțiu format din 11 

organizații de tip agenții de dezvoltare, camere de comerț, 

clustere, acceleratoare, institute de cercetare, centre de inovare 

și transfer tehnologic din 7 țări. 

 

Pentru mai multe informații accesați: https://www.nord-vest.ro/

mind4machines-lansarea-celui-de-al-doilea-apel-de-proiecte-

finantare-pentru-dezvoltarea-si-testarea-de-solutii-pentru-

industria-4-0 

 

Culture Moves Europe  
 

Beneficiari eligibili: 

• artiști, creatori și profesioniști ai culturii care lucrează în orice 

sector cultural (cu excepția sectorului audiovizual); 

• organizații care lucrează în orice sectoare culturale, cu 

excepția audiovizualului, care 

• organizează în mod regulat rezidențe sau alte tipuri de 

https://mind4machines.eu/open-calls-2
https://mind4machines.eu/open-innovation-platform.
https://www.nord-vest.ro/mind4machines-lansarea-celui-de-al-doilea-apel-de-proiecte-finantare-pentru-dezvoltarea-si-testarea-de-solutii-pentru-industria-4-0
https://www.nord-vest.ro/mind4machines-lansarea-celui-de-al-doilea-apel-de-proiecte-finantare-pentru-dezvoltarea-si-testarea-de-solutii-pentru-industria-4-0
https://www.nord-vest.ro/mind4machines-lansarea-celui-de-al-doilea-apel-de-proiecte-finantare-pentru-dezvoltarea-si-testarea-de-solutii-pentru-industria-4-0
https://www.nord-vest.ro/mind4machines-lansarea-celui-de-al-doilea-apel-de-proiecte-finantare-pentru-dezvoltarea-si-testarea-de-solutii-pentru-industria-4-0


proiecte culturale și sunt interesate să găzduiască artiști și 

profesioniști din domeniul culturii. 

 

Alocare financiară: granturi pentru costurile de călătorie (între 

350-700 euro) și diurnă pentru cheltuielile de cazare (75 euro). 

 

Bugetul total al proiectului: 21 milioane euro. 

 

Perioada de depunere a proiectelor: 10.10.2022 – 31.05.2023. 

 

Finanțator: Comisia Europeană 

 

Operator de program: Institutul Goethe 

 

Obiective: 

• protecția, dezvoltarea și promovarea diversității și patrimoniul 

cultural și lingvistic european; 

• creșterea competitivității și potențialul economic al sectoarelor 

culturale și creative. 

 

Domenii:  arhitectură;  moștenire culturală;  design;  literatură și 

publicație;  muzică;  artele spectacolului. 

 

Tipuri de grant: 

 

1. Acțiune de mobilitate individuală 

Pentru artiști individuali și profesioniști din domeniul culturii care 

călătoresc între 7 și 60 de zile sau grupuri de persoane  

(până la 5 persoane care călătoresc între 7 și 21 de zile).  

Apelurile pentru toate sectoarele simultan vor fi deschise în 

fiecare an între toamnă și primăvară. 

2. Acțiune de rezidențe 

• rezidențe pe termen scurt de la 1 la 3 luni; 

• rezidențe pe termen lung de la 3 la 6 luni; 

• rezidențe prelungite până la 10 luni. 

 

Apelurile pentru fiecare sector vor fi deschise de două ori pe 

durata schemei. 

Pentru mai multe informații accesați:  Call for individual mobility 

of artists and cultural professionals | Culture and Creativity 

(europa.eu) 

 

Programul Europa Creativă  
Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație 

şi Cultură (EACEA), a deschis cererea de propuneri de 

proiecte 2023 „Laboratoare de inovare creativă” din cadrul 

programului european „Europa creativă” (CREA). 

Laboratorul de inovare creativă sprijină proiectarea, 

dezvoltarea și/sau răspândirea de instrumente, modele sau 

soluții inovatoare aplicabile în sectorul audiovizual și în alte 

sectoare culturale și creative. 

 

Beneficiari eligibili: entități publice sau private care își au 

sediul în una dintre țările participante la programul Europa 

Creativă și care sunt deținute în mod direct sau prin participare 

majoritară de resortisanți ai acestor țări. 

Buget: 5.438.131 euro. 

Termen limită pentru depunerea proiectelor: 20 aprilie 2023, 

ora 17:00 CET. 

Finanțator: Comisia Europeană 

 

Operator program: Agenția Executivă Europeană pentru 

Educație și Cultură (EACEA). 

Activități sprijinite:  

• InnovLab sprijină proiectarea, dezvoltarea și/sau răspândirea 

de instrumente, modele sau soluții inovatoare aplicabile în 

sectorul audiovizual și în alte sectoare culturale și creative. 

• Activitățile vizează sprijinirea competitivității, a procesului de 

ecologizare, a cooperării, a circulației, a vizibilității, a 

disponibilității, a diversității și/sau a audienței în toate 

https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals
https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals
https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals


sectoarele. 

• Aceste activități trebuie să aibă un potențial ridicat de 

reproducere în sectorul audiovizual și în alte sectoare 

culturale și creative. 

 

Rezultate așteptate: 

• Dezvoltarea de procese creative inovatoare; 

• Creșterea vizibilității, disponibilității și diversității conținutului 

european în era digitală; 

• Îmbunătățirea modelelor de afaceri și a utilizării datelor; 

• Creșterea audienței potențiale a conținutului european în era 

digitală; 

• Sprijinirea gândirii ecologice și a economiei circulare, inclusiv 

a inovării pentru durabilitate, incluziune și bunăstare, în 

conformitate cu prioritățile Noului Bauhaus european. 

Pentru mai multe informații accesați:  Funding & tenders 

(europa.eu) 

 

Eveniment de brokeraj  
Global Foodture Community  
(octombrie 2022 - octombrie 2023) 
 

Proiectul GLOBAL FOODTURE reunește cele mai mari și mai 

puternice grupuri din lanțul valoric agroalimentar. Sapte 

organizatii agroalimentare europene - Food & Bio Cluster 

Denmark, Cluster FOOD+i association, Foodvalley NL, 

VITAGORA, Flanders’ FOOD, Innovation Technology Cluster 

Murska Sobotam si  Packaging Cluster (ACP) - și-au unit forțele 

cu scopul de a declanșa o schimbare de paradigmă în sectorul 

agroalimentar si de a susține IMM-urile. Parteneriatul reunește 

peste 2000 de IMM-uri ca membri activi, iar datorită rețelei sale 

extinse, dimensiunea proiectului poate fi maximizată 

exponențial. 

Scopul proiectului este internaționalizarea IMM-urilor în țări 

precum Japonia, Coreea de Sud, Singapore și Tailanda, prin 

oferirea unor activități precum: 

 

• Ateliere lunare tematice online;  

• Sesiuni de training;  

• Întâlniri în cadrul unor sesiuni de matchmaking  

• 4 evenimente online de matchmaking;  

• În 2023 vor fi organizate două misiuni economice în două 

dintre cele patru țări menționate mai sus. 

Subiecte: 

• Agricultura - soluții de cultivare și suport; 

• Proteine alternative; 

• Ambalaj durabil; 

• Soluții pentru reducerea risipei alimentare; 

• Produse de sănătate, mâncare funcțională și personalizată. 

De ce să participați? 

• Construiți relații sustenabile și colaborări cu parteneri din 

Japonia, Singapore, Coreea de Sud și Thailanda; 

• Identificați parteneri pentru a discuta despre noi tehnologii și 

soluții inovatoare; 

• Obțineți informații în domeniile de inovare din Japonia, 

Singapore, Coreea de Sud și Thailanda; 

• Identificați oportunități pentru soluțiile dvs. care pot contribui 

la un sistem alimentar mai sustenabil. 

 

Organizații membre Enterprise Europe Network, printre care și 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, sprijină 

proiectul Foodture și, pe tot parcursul anului 2023, vă pot oferi 

informații despre activitățile lunare desfășurate.  

Sesiunile din cadrul proiectului Foodture sunt gratuite, iar 

participarea se poate realiza prin înregistrarea pe platforma 

dedicată: https://globalfoodture.b2match.io. Acest site web va fi 

platforma comunității în timpul proiectului Global Foodture, care 

se desfășoară din octombrie 2022 până în octombrie 2023. 

Pentru mai multe informații: Persoana de contact: Cristina 

Bălgărădean, email: cristina.balgaradean@icia.ro sau tel: 0264 

420590. 

 

Eveniment de brokeraj 
Horizon Europe Cluster 6 
2 - 3 martie 2023, Istanbul, Turcia  
 

În cadrul Programului Orizont Europa al Comisiei Europene, 

Istanbul Project Academy organizează un eveniment de 

networking, axat pe apelurile viitoare de propuneri de proiecte 

(2023-2024), care vor fi finanțate în cadrul acestui program, 

grupate în cadrul Clusterului 6: Alimentație, bioeconomie, 

resurse naturale, agricultură și mediu. Centrul de Transfer 

Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, în calitate de organizaţie 

Enterprise Europe Network (EEN), co-organizează acest 

eveniment de brokeraj, intitulat “Horizon Europe Cluster 6: Food, 

Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment  

2023-2024 Calls - Virtual Brokerage Event”, în perioada 2-3 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab
https://globalfoodture.b2match.io


martie 2023. Obiectivul principal al evenimentului este de a 

aduna toate părțile interesate relevante care intenționează să 

solicite finanțare, susținând dezvoltarea de consorții și idei de 

proiecte. Participanții care caută parteneri vor avea ocazia să își 

prezinte propriile idei de organizare și proiecte în 2 moduri 

diferite: 

• Sesiuni de prezentare a proiectelor (maxim 10 minute); 

• Întâlniri bilaterale (max. 20 de minute fiecare). 

 

Care ar trebui să participe? 

• Evenimentul este potrivit pentru oricine dorește să 

întâlnească parteneri de cercetare și tehnologie interesați de 

viitoarele subiecte Horizon Europe – Cluster 6: 

• Universități și Centre de Cercetare; 

• Companii private (inclusiv start-up-uri, IMM-uri și companii 

mari); 

• Municipalități; 

• Asociaţii/Federaţii; 

• Autorităţi publice/Organizaţii guvernamentale; 

• ONG-uri; 

• Clustere, Hub-uri; 

• alți factori de cercetare și dezvoltare. 

 

Tematica: 

• Obiectivele principale ale Clusterului 6: Alimentație, 

Bioeconomie, Resurse Naturale, Agricultura și Mediu; 

• Destinația 1: Biodiversitate și servicii ecosistemice; 

• Destinația 2: Sisteme alimentare corecte, sănătoase și 

ecologice, de la producția primară până la consum; 

• Destinația 3: Economia circulară și sectoarele bioeconomiei; 

• Destinația 4: Mediu curat și poluare zero; 

• Destinația 5: Pământ, ocean și apă pentru acțiune climatică; 

• Destinația 6: Comunități rurale, de coastă și urbane reziliente, 

incluzive, sănătoase și verzi; 

• Destinația 7: Guvernare inovatoare, observații de mediu și 

soluții digitale în sprijinul Green Deal. 

 

Evenimentul este gratuit, dar înregistrarea și activarea profilului 

sunt obligatorii pentru a participa la evenimentul de brokeraj via 

https://brokerage-event-focusing-on-cl6.b2match.io, până cel 

tarziu in data de 01.03.2023. 

Pentru mai multe informații: Persoana de contact: Cristina 

Bălgărădean, email: cristina.balgaradean@icia.ro sau tel: 0264 

420590. 

 

Eveniment de brokeraj 

HealthTech Summit 2023 | Hybrid 

edition,  

22 - 24 martie 2023, Leuven, Belgia 
 

Enterprise Europe Network Flanders (Belgia) împreuna cu alți 

membri ai rețelei, printre care și Centrul de Transfer Tehnologic 

CENTI Cluj-Napoca, organizează în perioada 22-24 martie 2023 

HealthTech Summit 2023, un amplu eveniment hibrid - 

conferință și B2B - adresat experților și investitorilor de capital 

de risc naționali și internaționali specializați în tehnologie 

medicală, biotehnologie și medicină digitală.  

Evenimentul de brokeraj reunește actori precum furnizori de 

asistență medicală, organizații care sprijină pacienții, instituții de 

cercetare, reprezentanți ai industriei medicale, care doresc să 

afle cât mai multe despre asistența medicală bazată pe valoare, 

medicină personalizată, inovații disruptive, imagistică medicală 

și e-sănătate. 

Evenimentul de brokeraj organizat de Enterprise Europe 

Network este gratuit, dar participanții care doresc să participe la 



conferință trebuie sa plătească o taxă de conferință.  

Participarea la întâlnirile de afaceri organizate în cadrul 

International matchmaking event on personalized medicine 

HealthTech Summit 2023 se face direct pe platforma 

evenimentului https://healthtechsummit2023.b2match.io, până 

cel târziu în data de 21.03.2023.  

 

Pentru mai multe informații: persoana de contact Cristina 

Bălgărădean, email: cristina.balgaradean@icia.ro sau tel: 0264 

420590. 

 

Eveniment de brokeraj 
BIONNALE 2023 
16  - 17 May 2023, Berlin, Germania 
 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, în calitate 

de organizație Enterprise Europe Network (EEN), invită 

reprezentanții din mediul de afaceri, academic și de cercetare la 

BIONNALE 2023, un eveniment virtual internațional privind 

domeniile sănătate și științele vieții, care va avea loc în format 

hibrid, în perioada 16-17 mai 2023.  

 

BIONNALE este cel mai mare eveniment de networking din 

domeniile științele vieții și sănătate din Berlin, Germania. 

Evenimentul va include seminarii paralele, sesiuni de 

matchmaking, sesiuni de prezentare a unor noi inovatoare, dar 

și sesiuni de networking. Astfel, BIONNALE 2023 va fi o 

platformă pentru reprezentanți din mediul de afaceri, academic 

și de cercetare din regiune si nu numai, care cauta oportunitati 

de dezvoltare sau de cercetare, startup-uri cu idei inovatoare, 

precum si investitori. 

Tematica evenimentului cuprinde sesiuni pentru generațiile 

următoare: „Noile tehnologii care schimbă modul în care 

diagnosticăm și vindecăm bolile”. 

 

Evenimentul de brokeraj organizat de Enterprise Europe 

Network este gratuit, iar participarea la întâlnirile de afaceri 

organizate se poate realiza prin înregistrarea pe platforma 

dedicată: https://bionnale2023.b2match.io, până cel târziu în 

data de 17.05.2023.  

 

Pentru mai multe informații: persoana de contact Cristina 

Bălgărădean, email: cristina.balgaradean@icia.ro sau tel: 0264 

420590. 

https://healthtechsummit2023.b2match.io
https://bionnale2023.b2match.io


 

OSHwiki  
 

OSHwiki, enciclopedia colaborativă online de informații, EU-OSHA, 

privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM), a fost revizuită pentru a 

oferi o experiență mai accesibilă. Cu un nou aspect, un nou stil și o 

navigare îmbunătățită, informațiile sunt acum mai ușor de identificat, 

explorând după teme sau căutând după cuvinte. În OSHwiki, cei 

interesați vor putea găsi conținut relevant și fiabil pe o gamă largă de 

subiecte SSM.  

 

Articolele cele mai citite sunt „Return to Work after sick leave due to 

mental health problems” (Reluarea muncii după concediul de boală din 

cauza unor probleme psihice) și „Driving for work and MSDs” (Condusul 

la muncă și AMS). Un domeniu introdus recent este arhiva Safety 

Science Monitor, o revistă științifică independentă, cu referenți, care 

acoperă domeniul vast al siguranței umane. 

 

Pentru mai multe informații:  

https://osha.europa.eu/ro/highlights/new-and-improved-oshwiki-now-live 

 

Inspectorii de muncă din UE sunt esențiali 
pentru materializarea obiectivelor de 
securitate și sănătate în muncă 
 

Prin intermediul unor sisteme de sancțiuni și măsuri standardizate, 

inspectoratele de muncă au rolul de a sprijini asigurarea conformității cu 

cerințele în materie de securitate și sănătate în muncă în Uniunea 

Europeană.  

 

Aceste sisteme implică desfășurarea de inspecții la fața locului de către 

inspectorii de muncă, pentru a monitoriza și asigura respectarea 

legislației naționale, precum și a strategiilor de prevenire a accidentelor 

și a problemelor de sănătate la locul de muncă. În țările europene se 

folosesc diverse abordări și implementări ale acestor sisteme. 

Personalizarea răspunsului la încălcări poate juca un rol semnificativ în 

asigurarea conformității. 

 

Acest răspuns este, în general, proporțional, putând varia de la 

recomandări la amenzi administrative și urmăriri penale. Procesul 

decizional ar putea fi facilitat de măsuri standardizate de securitate la 

locul de muncă. Se depun eforturi pentru crearea unor medii de lucru 

sigure și sănătoase, în beneficiul tuturor, cu toleranță zero față de 

încălcarea normelor. 

 

Pentru mai multe informații:  

https://osha.europa.eu/ro/highlights/eu-labour-inspectors-are-key-making

-occupational-safety-and-health-reality 

 

Sistemele de monitorizare digitală pot 
redefini securitatea și sănătatea lucrătorilor? 
Introducerea de sisteme digitale de monitorizare pentru securitatea și 

sănătatea în muncă (SSM), de exemplu aplicații, camere de luat vederi 

și dispozitive portabile, poate face ca locurile de muncă să devină mai 

sigure. Indiferent dacă obiectivul este proactiv (prevenție) sau reactiv 

(atenuare), reușita lor depinde adesea de precizia informațiilor pe care le 

adună și le analizează.  

 

Este la fel de important ca angajatorii și lucrătorii să dispună de 

informațiile de care au nevoie pentru a evalua avantajele și 

dezavantajele și a facilita o bună implementare. Două rapoarte noi 

explorează provocările și oportunitățile sistemelor digitale inteligente de 

monitorizare pentru SSM. Un raport se referă la tipurile, scopurile și 

utilizările sistemelor digitale de monitorizare. Al doilea prezintă exemple 

de bune practici pentru integrarea reușită a noilor sisteme de 

monitorizare la locul de muncă. 

 

Pentru mai multe informații:  

https://osha.europa.eu/ro/highlights/can-digital-monitoring-systems-

redefine-workers-safety-and-health 

 

Digitalizarea muncii 
 

Digitalizarea schimbă rapid lumea muncii și necesită soluții noi și 

actualizate pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM). Programul 

de cercetare al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în 

Muncă (EU-OSHA) își propune să ofere factorilor de decizie, 

cercetătorilor și angajatorilor informații fiabile despre impacturile 

potențiale ale digitalizării asupra SSM, astfel încât să poată lua măsuri 

rapide și eficiente pentru a se asigura că lucrătorii sunt în siguranță și 

sănătoși.  

 

Apariția tehnologiilor precum inteligența artificială (IA), Big Data, robotica 

colaborativă, internetul obiectelor, algoritmii, platformele digitale de 

muncă și, în același timp, creșterea importantă a populației care 

muncește de la distanță creează oportunități pentru lucrători și 

angajatori, dar și provocări și riscuri noi pentru SSM. Abordarea 

provocărilor și a riscurilor și valorificarea la maximum a oportunităților 

depind de modul în care sunt aplicate, gestionate și reglementate 

tehnologiile în contextul tendințelor sociale, politice și economice. 

 

Pe baza studiului său prospectiv privind digitalizarea și SSM, EU-OSHA 

desfășoară un proiect de cercetare privind „Prezentarea generală a 

SSM” (2020-2023) pentru a furniza informații aprofundate pentru politici, 

prevenție și practică în legătură cu provocările și oportunitățile digitalizării 

în contextul SSM. 

 

Proiectul este axat pe următoarele domenii:  

• Robotica avansată și inteligența artificială 

• Gestionarea lucrătorilor cu ajutorul inteligenței artificiale 

• Munca pe platforme digitale 

• Sisteme digitale inteligente 

• Munca de la distanță 

 

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase intitulată 

Securitatea și sănătatea în muncă în era digitală , care va fi desfășurată 

de EU-OSHA în perioada 2023-2025, urmărește creșterea gradului de 

sensibilizare cu privire la digitalizare și securitatea și sănătatea în muncă 

și pune la dispoziție mai multe resurse practice. 

 

Pentru mai multe informații: https://osha.europa.eu/ro/themes/

digitalisation-work 

https://osha.europa.eu/ro/highlights/new-and-improved-oshwiki-now-live
https://osha.europa.eu/ro/highlights/new-and-improved-oshwiki-now-live
https://osha.europa.eu/ro/highlights/new-and-improved-oshwiki-now-live
https://osha.europa.eu/ro/highlights/can-digital-monitoring-systems-redefine-workers-safety-and-health
https://osha.europa.eu/ro/highlights/can-digital-monitoring-systems-redefine-workers-safety-and-health
https://osha.europa.eu/ro/themes/digitalisation-work
https://osha.europa.eu/ro/themes/digitalisation-work


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. 


