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INDUSTRY WATCH

Dupã aproape 20 de ani în care indus-
tria de semiconductori ºi cea microelec-
tronicã au fost sistematic distruse de 
indiferenþã ºi incompetenþã (mai ac-
tiveazã numai câteva întreprinderi mici,
tip srl), IINNCCDD--MMiiccrrootteehhnnoollooggiiee (IMT –
Bucureºti) a reuºit sã asigure “un nou
start” pe (fosta) platformã industrialã
Bãneasa. Într-adevãr, IMT (creat în 1993)
a reuºit:

- Abordarea unei tematici avansate
bazate pe micro- ºi nanotehnologii (ur-
mând evoluþia pe plan mondial din semi-
conductori ºi micro- nanoelectronicã);

- Regruparea unor specialiºti din in-
dustrie ºi cercetare, atragerea unor tineri
capabili ºi a unor specialiºti cu expe-
rienþa activitãþii în strãinãtate;

- Dotarea recentã cu echipamente de
ultimã generaþie ºi crearea unei facilitãþi de
micro- ºi nanofabricaþie, unicã în þarã (in

noile state membre ale UE nu mai existã
ceva similar decât în Polonia);

- Participare la proiecte europene, din
programe europene diverse (implicare în
circa 15 proiecte din PC6 ºi corelate, în alte
10 proiecte de la lansarea PC7).

Participarea intensã la proiectele eu-
ropene demonstreazã nivelul cercetãrii
(corelate cu tematica europeanã) ºi credi-
bilitatea de care se bucurã institutul. O
parte din tematicã este corelatã cu tteehhnnoolloo--
ggiiaa  iinnffoorrmmaaþþiieeii  ººii  aa  ccoommuunniiccaaþþiiiilloorr..

În domeniile de vârf RF MEMS (micro-
sisteme de radiofrecvenþã) ºi fotonicã, în
IMT funcþioneazã CCeennttrruull  ddee  eexxcceelleennþþãã  MMII--
MMOOMMEEMMSS,,  ffiinnaannþþaatt  ((22000088--22001111))  ddiinn  RREEGG--
PPOOTT  ((PPCC77)) – primul centru de excelenþã din
România finanþat din fonduri europene,
dupã aderarea þãrii la UE. MIMOMEMS are
ca parteneri ºi firme europene performante,
intrând recent ºi în douã proiecte ale ppllaatt--

ffoorrmmeeii  tteehhnnoollooggiiccee  eeuurrooppeennee  ddee  nnaannooeelleecc--
ttrroonniiccãã. Titlurile acestora sunt mai mult
decât semnificative: „Nanoelectronics for
Safe, Fuel Efficient and Environment
Friendly Automotive Solution” – SSEE22AA;
Coord: NXP Semiconductor Netherlands
BV, The Netherlands; „Micro and Nano
Technologies based on wide band gap ma-
terials for future transmitting receiving and
sensing systems” – NNEEPPTTUUNNEE, Coord:
Thales Research and Technology, France.

Cum s-a ajuns aici? Astfel de perfor-
manþe se bazeazã pe o activitate de duratã,
pe competenþa ºi curajul cercetãtorilor de a
aborda cercetãri avansate, la început –
chiar ºi cu o bazã materialã precarã. Astfel,
colectivul dr. Al. Muller (RF MEMS) a avut
încã din 1997 o pprriioorriittaattee  eeuurrooppeeaannãã în
domeniul circuitelor pasive de microunde
realizate pe membrane subþiri, utilizate în
domeniul comunicaþiilor.

Cercetãri în domenii tehnologice de
vârf, cu o bazã materialã de excepþie
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Pe aceastã bazã, IMT a câºtigat în cali-
tate de coordonator unul din primele
proiecte în domeniul de avangardã RF –
MEMS (microsisteme electro-mecanice
pentru radiofrecventa) Este vorba de
proiectul MEMSWAVE (1998-2001) -
“Micromachined circuits for microwave
and millimeter wave applications”. În
cadrul acestui proiect european a fost
obþinut în 2001 primul receptor micropre-
lucrat integrat monolitic pentru 38 GHz
(IMT-Bucuresti ºi FORTH Heraklion), o
pprriioorriittaattee  mmoonnddiiaallãã..

În cadrul reþelei de excelenþã AMI-
COM din PC6, acelaºi colectiv a obþinut un
succes deosebit ºi anume rreeaalliizzaarreeaa  ppeennttrruu
pprriimmaa  ddaattãã  îînn  lluummee,,  aa  uunnoorr  rreecceeppttooaarree  ppeenn--
ttrruu  uunnddee  mmiilliimmeettrriiccee  uuttiilliizzaabbiillee  ccaa  ““ttaagg””
((eettiicchheettãã))  îînn  ssiisstteemmeellee  ddee  iiddeennttiiffiiccaarree  iinn
mmiilliimmeettrriiccee..  S-a demonstrat pentru prima
datã conceptul de “sistem de identificare
pentru in milimetrice-MMID” (fig. 1)

În cadrul acestor activitãþi de cercetare
aplicativã avansatã au fost publicate peste
20 de lucrãri ISI. Dacã la început cercetã-
torii din IMT aveau iniþiativã prin partea
de concepþie ºi trebuiau sã realizeze partea
experimentalã ºi sã facã mãsurãtorile în ex-
terior, în prezent situaþia s-a schimbat rad-
ical. Centrul MIMOMES a achiziþionat
deja un sistem care va permite testarea
structurilor experimentale pânã la frec-
venþe de 110 GHz, permiþând utilizarea
unor benzi de frecvenþã ºi mai înaltã ºi
abordarea a noi aplicaþii. Capabilitãþile
tehnologice au crescut ºi ele foarte mult,
iar din septembrie 2008 in IMT func-
þioneazã o nouã “camerã albã”, clasa 1000.

Dotarile experimentale ale IMT au pro-
gresat într-un ritm impresionant. În ultimul
an furnizorii de echipamente de vârf din

Europa, SUA ºi Japonia ºi-au lansat noile
modele în IMT-Bucureºti, pentru prima
oarã într-o întreaga regiune geograficã. 

Astfel, în prezent, în zona tehnologicã a
IMT sunt instalate ºi oferã servicii – printre al-
tele - urmãtoarele echipamente (fig. 2): Nano-
engineering Work Station e_Line, (RAITH,
Germania), Dip - pen nanolitohraphy
(Nanoink, S.U.A.), SmartLab XRD (X-ray
diffractometer) – (Rigaku, Japonia).

Proiectele europene ale IMT nu vi-
zeazã însã numai tehnologia informaþiei.
Un exemplu este proiectul integrat din
PC7: FFlleexxPPAAEETT „Flexible Patterning of
Complex Micro Structures using Adaptive
Embossing Technolog” (IMT – partener).

Consorþiul cerceteazã optimizarea efi-
cienþei în sistemele de iluminare de arie

mare prin utilizarea microtehnologiilor ºi
este un exemplu de aplicare a noilor
tehnologii în industriile tradiþionale.

OOrriieennttaarreeaa  aaccttuuaallãã  aa  IIMMTT  are în vedere
ºi utilizarea „activelor” IMT în accesarea
unor noi surse de finanþare, dupã cum
urmeazã:

- consolidarea ofertei ºtiinþifice ºi
tehnologice a IMT în competiþiile interne
ºi internaþionale, dar ºi a ofertei de servicii,
având în vedere noua bazã experimentalã a
institutului ºi facilitatea de micro- ºi
nanofabricaþie IMT-MINAFAB (care va fi
inauguratã oficial în curând);

- dezvoltarea colaborãrii cu filialele în
România a unor companii high-tech im-
portante (interes: Infineon, Germania;
Honeywell, SUA);

- dezvoltarea colaborãrii în micropro-
ducþie, pe baza unui schimb de servicii cu
firmele comerciale;

- exploatarea poziþiei institutului de
„centru regional”: este semnificativ cã IMT
a fost solicitat ca partener de referinþã în
patru propuneri de dezvoltare a unor cen-
tre din zona mediteraneanã (o nouã com-
petiþie REGPOT, PC7). 

Cele de mai sus sunt relevante pentru
ambiþia cercetãtorilor din IMT de a am-
plasa institutul pe „harta” facilitãþilor teh-
nologice avansate din Europa.
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Fig. 1. Primul experiment de
identificare în unde milimetrice

MMID). Receiverul de 60 GHz a
fost utilizat cu succes ca tag
(IMT-Bucureºti, VTT Helsinki,

FORTH Heraklion 2008)

Fig. 2. SmartLab XRD X-ray 
diffractometer (stânga); 

Nanoengineering Work Station
e_Line (dreapta, sus); 

Dip - pen nanolitohraphy 
(dreapta, jos)


