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Existã domenii în care se poate lucra numai în

condiþii de curaþenie de 1000 de ori mai bune

decât într-o salã de operaþii. Lansat luna

aceasta, Centrul IMT Minafab (IMT support

centre for MIcro- and NAnoFABrication) are în

dotare astfel de echipamente, iar partenerii

economici sunt aºteptaþi cu proiecte inova-

toare. Acad. Dan Dascãlu, director general al

Institutului Naþional de Cercetare Dezvoltare

pentru Micro ºi Nanotehnologie, ne-a vorbit

despre importanþa acestui Centru.

Prin ce se distinge MINAFAB? 

În zona noilor state membre UE existã
extrem de puþine dotãri comparabile, iar
acolo unde existã, sistemul de organizare ºi
orientarea cercetãrii nu seamãnã deloc cu
ceea ce oferim noi. Un centru destul de
puternic din Polonia este în continuare
unul tradiþional, nu suficient de integrat,
nu suficient de deschis. 

În IMT am transformat mai întâi unele
procese din interiorul institutului, înlã-
turând bariere ºi stimulând pe toate cãile
colaborarea dintre colective. Am avut co-
laborãri în cadrul diferitelor proiecte de
cercetare, însã acum ieºim în mod public
cu oferta noastrã. Cum finanþarea este tot
mai sãrãcãcioasã ºi perspectiva organizãrii
unor competiþii în domeniul cercetãrii tot
mai slabã, calea mai rapidã ºi mai econom-
icã este accesarea directã a facilitãþilor
noastre de cãtre agenþii economici, fãrã a
aºtepta luni sau ani în cadrul unui proiect.
Astfel putem valorifica rapid niºte idei ºi se
pot obþine rezultate destinate fie publicãrii,
fie obþinerii unor dispozitive noi. Ce nu se
înþelege de multe ori este cã în prezent lu-
crurile evolueazã rapid, factorul timp fiind
extrem de important. Cunoaºterea a fost
importantã totdeauna, însã acum viteza de

circulaþie a cunoºtinþelor este mult mai
mare. Interacþiunile trebuie sã fie multiple
ºi rapide, lucru posibil numai în cadrul
unui centru deschis în care cineva poate -
de la o zi la alta - sã trimitã un mesaj, sã fix-
eze o întâlnire, sã vinã sã discute o posibilã
colaborare. 

Aveþi în dotare ºi cel mai performant 
microscop electronic de baleaj 
din România...

Echipamentul are o funcþionare foarte
finã care permite obþinerea unei rezoluþii
extraordinare. Ca sã vezi detalii la scalã
nanometricã este nevoie de o mãrire de un
milion de ori, iar microscopul nostru face
acest lucru. Ajunge foarte aproape de scara
atomicã ºi molecularã. Acesta este numai
unul dintre echipamente. Încercãm sã
arãtãm cã noile tehnologii sunt extrem de
utile în diverse domenii, ele fiind acum ºi
accesibile în parteneriat. 

În ce mod susþineþi interdisciplinari-
tatea intr-un astfel de centru? 

Construim colective interdisciplinare,
un exemplu fiind colectivul denumit “Cen-

trul de nanotehnologii”, care antreneazã
momentan câteva laboratoare din institut.
Vor fi cooptate ºi altele prin posibilitatea
de a lucra împreunã într-un spaþiu pri-
etenos ca dotãri ºi ca stil de lucru. Pro-
movãm cooperarea interdisciplinarã pen-
tru cã tematica interesantã se gãseºte în
zone interdisciplinare (cum ar fi între fiz-
icã ºi biologie º.a.m.d.) unde este nevoie de
mai mulþi protagoniºti. Colaborarea este
strict necesarã, dar ea trebuie stimulatã
prin schimburi de cercetãtori ºi prin par-
ticiparea la formarea noilor specialiºti prin
masterat sau doctorat. Avem deja câteva
proiecte finanþate prin programul naþional
de cercetare în diverse parteneriate multi-
disciplinare.

În contextul crizei actuale ce valoare
adaugatã aduce MINAFAB pentru econo-
mia româneascã? 

Firmele, în special cele mici, pot avea
idei valoroase legate de noi produse cerute
de piaþã, dar au extrem de rar dotãrile pe
care le oferã Centrul MINAFAB. Dar
nicãieri în lume baza valorificãrii nu este
în institutele de cercetare, ci la partenerul
din mediul economic. De aceea dorim sã
atragem parteneri industriali suficient de
puternici ca sã iniþieze teme de cercetare ºi
sã le cofinanþeze. Noi mergem pânã la ju-
mãtatea drumului, punând la dispoziþie do-
tãrile ultramoderne. Dar noul produs este
un copil cu doi pãrinþi – institutul de cerc-
etare ºi partenerul economic. MINAFAB
înseamnã ofertã de servicii în exterior,
potenþial mare de colaborare ºi posibilitatea
de a aborda tematici importante din punct
de vedere economic. Acoperim un ciclu
complet de fabricaþie, de la proiectarea asis-
tatã de calculator, la realizarea „mãºtilor”
de fabricaþie, caracterizarea materialelor ºi
proceselor tehnologice, pânã la testare ºi
probe de fiabilitate. Deja avem contracte
de cercetare sau contracte de realizare a
unei microproducþii sau a unor servicii în
comun cu câteva firme. 
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Acad. Dan Dascãlu, director
general INCD-Microtehnologie

Nanotehnologiile, accesibile ºi pentru partenerii economici

Cel mai performant centru de Nanotehnologie
din Europa de SE ºi-a deschis porþile
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Pentru ieºirea din crizã,

Cercetarea ºi mediul de afaceri
strâng relaþii le 

Criza economicã se manifestã în toate

domeniile, iar banii sunt din ce în ce mai

puþini. Bugetul cercetãrii nu face nici el ex-

cepþie. De aceea institutele de cercetare

româneºti îºi îndreaptã într-un grad sporit

oferta de servicii direct cãtre agenþii eco-

nomici, în ideea cã împreunã vor reuºi sã

aducã produse noi ºi inovatoare pe piaþã. 

”A
ccentul trebuie pus acum
pe proiecte de cercetare în
parteneriat între univer-
sitãþi (care formeazã oa-
menii), institute (cercetare

avansatã ºi aplicativã) ºi întreprinderi
(care pun pe piaþã produsul final perfor-
mant). Astfel criza economicã ar treace
mai uºor prin soluþii ºi produse inova-
toare, care sã rãspundã cerinþelor ac-
tuale”. Iatã concluzia unui eveniment la
care au participat autoritãþi ale statului,
cercetãtori ºi oameni de afaceri, în
cãutarea unor noi cãi de colaborare, în
contextul crizei actuale. 

Se pare cã Guvernul a luat din banii
cercetãrii ºi pentru cã unele institute se
obiºnuiserã cu banii de la stat pe proiecte
fãrã sã se intereseze de aplicarea efectivã
a cercetãrilor respective. “Acum cãutãm
apropierea rezultatelor cercetãrii de
IMM-uri, pentru transformarea acestora
în produse viabile pe piaþã”, afirmã SSoorriinn
DDiimmiittrriiuu,,  pprreeººeeddiinnttee  aall  CCaammeerreeii  ddee
CCoommeerrþþ  ººii  IInndduussttrriiii  BBuuccuurreeººttii  ((CCCCIIBB))..
Industria ar putea sã preia produse noi
pentru piaþã ºi sã propunã cercetãri noi,
în funcþie de cererea existentã.   

Muncã voluntarã pentru clienþi 

Una dintre soluþiile anticrizã vine de
la echipa Institutului Naþional de Cer-

cetare Dezvoltare pentru Micro ºi Nan-
otehnologie – IMT: “Lucrãm voluntar
pânã în iunie, pentru a câºtiga clienþi fi-
deli mai apoi. Noul centru de nan-
otehnologii – Minafab este un adevarat
“one stop shop”, specific mai curând
Statelor Unite decât zonei europene.
Acesta oferã: acces direct la echipamente
pentru firme, hands on training, servicii
tehnice la comandã, consultanþã º.a.
Pagina web a IMT va conþine detalii de-
spre ceea ce se poate realiza cu dotarea
institutului, pentru ca noile echipa-
mente sã poatã fi folosite intensiv, la
adevãrata lor valoare. Atitudinea de-
schisã de aici nu este din pãcate una
specificã cercetãrii de la noi, în general”,
considerã Academician Dan Dascãlu, di-
rector general IMT. 

Luptã acerbã pentru un loc pe piaþã

“Într-un centru ca cel de la IMT este
normal sã existe capacitatea unei micro-
producþii prin care sã poatã promova
tehnologia, creativitatea ºi inovarea,”
considerã SSiimmiioonn  DDaassccããlluu,,  ddiirreeccttoorr  ggeenn--
eerraall  aall  EEuurrooppeeaann  BBuussiinneessss  IInnnnoovvaattiioonn  &&
RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr  SS..AA..  Mai mult, IMT
face paºi uriaºi în aceastã perioadã ºi

acumuleazã personal ºi aparaturã, atitu-
dine normalã în vreme de crizã. “Aici s-
a înþeles cã IMM-rile pot fi o piaþã de
desfacere a produselor institutului,
fiecare întreprindere având nevoie de
modernizarea unor maºini, utilaje sau
tehnologii pentru a avea un avantaj
competitiv pe piaþã. Este important pen-
tru firme ca produsele lor sã aibã în spate
cercetarea în cadrul unui centru de
nivelul Minafab – cu dotãri de ultimã
generaþie.” 

Simion Dascãlu subliniazã cã nu
mereu ceea ce este interesant pentru
cercetãtori este interesant ºi pentru
piaþã. “O piaþã incredibilã este aceea în
care industria este împinsã spre a con-
strui aparate noi (cu ajutorul centrelor
de cercetare) care sã permitã realizarea
unor noi tehnologii ale viitorului.” 

Cercetarea începe sã se facã vizibilã
prin centrele tehnologice de vârf, au-
toritãþile încep sã conºtientizeze impor-
tanþa rapiditãþii în aplicarea unor norme
necesare anumitor activitãþi, iar mediul
de afaceri este deja interesat de noutãþile
din cercetare, în lupta din ce în ce mai
acerbã pentru un loc pe piaþã. Iatã prem-
izele unei ieºiri din crizã. 
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“De obicei, oamenii din cercetare cu cei din producþie gândesc diferit despre acelaºi pro-
dus, fapt pentru care sunt greu de adus la un punct comun. Iatã de ce este de lãudat
schimbarea de mentalitate a conducerii IMT doveditã prin deschiderea spre mediul eco-
nomic ºi spre produse noi, nu neapãrat spre cercetarea fundamentalã. Þinta este pânã la
urmã piaþa, noile produse trebuind sã iasã cât mai repede, înainte de a dezvolta altcineva
aceeaºi idee. Conducerea IMT-Minafab a format un coloctiv care a început sã aceeseze in-
iþial fonduri interne, apoi din afarã pânã a ajuns la stadiul actual cu dotãrile. Pentru a
asigura idei noi au pãstrat o echipã de oameni la curent cu tendinþele mondiale ºi au cres-
cut tineri din anii terminali, masteranzi ºi doctoranzi în cadrul institutului. Între timp, dupã
intrarea în UE s-a investit mult în tehnologie. Acum institutul se deschide cãtre mediul eco-
nomic, punând întreaga tehnologie acumulatã la dispoziþia partenerilor interesaþi. Pentru
viitor, trebuie ca cineva sã se ocupe de marketing în Minafab pentru ca serviciile sã fie
cunoscute cât mai bine în mediul economic”, aratã vviicceepprreeººeeddiinntteellee  CCCCIIBB,,  NNiiccoollaaee  VVaassiillee  


