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Î
n aceastã idee, Infineon Technolo-
gies l-a invitat pe dr. Mihail Roco,
personalitatea nr. 1 pe plan mondial
în nanotehnologie, sã viziteze Cen-
trul din România, conºtientizând

faptul cã domnia sa poate influenþa luarea
unor decizii pe plan local, menite sã susþinã
relansarea industriei româneºti de semi-
conductori, dupã o lungã perioadã de de-
clin. 

Cu ocazia întâlnirii, dr. Roco a subliniat
faptul cã, în orice societate modernã, uti-
lizarea semiconductorilor reprezintã pâr-
ghii principale de dezvoltare a pieþei locale.
Dr. Roco a explicat Infineon Technologies
România cum funcþioneazã conceptul de
inovaþie în California, unde universitãþile
ºi industriile locale colaboreazã foarte
strâns, ºi s-a constatat cã acest model este
foarte apropiat de acela pe care Infineon
încearcã sã-l implementeze în România.
Una dintre concluziile care s-au desprins a
fost aceea cã o reþea colaborativã între in-
dustrie, universitãþi ºi autoritãþile locale
reprezintã o modalitate eficientã de imple-
mentare în societate a tehnologiilor high-
tech.

La rândul sãu, Michael Neuhaeuser,
general manager Infineon Technologies
România, a aflat cã dr. Roco ºi guvernul

SUA sunt conºtienþi de importanþa pe care
Infineon Technologies o are în cadrul in-
dustriei de semiconductori din România.
“În plus, vizita dr. Roco ajutã Infineon
Technologies sã sublinieze importanþa in-
dustriei de semiconductori, ca domeniu
cheie pentru viitoarea dezvoltare a cen-
trelor noastre ºi a pieþei locale R&D. Româ-
nia are azi o industrie auto puternicã ºi un
trend clar vizeazã creºterea ponderii elec-
tronicii la bordul vehiculelor. Noua gene-
raþie de maºini hibride ºi electrice va spori

valoarea adusã sectorului auto prin elec-
tronicã. Cererea de protejare a mediului ºi
de eficientizare energeticã va creºte, iar
nanotehnologiile vor juca un rol important
în cadrul acestei tendinþe. Pentru a con-
cura la nivel global, industria localã are
nevoie de acces la cele mai înalte nivele de
dezvoltare tehnologicã, iar Infineon Tech-
nology este bine poziþionatã în acest sens.” 

La sfârºitul vizitei dr. Mihail Roco în
România, am reuºit sã aflam care este
opinia domniei sale faþã de potenþialul na-
noelectronicii ºi al industriei locale de
semiconductori, precum ºi faþã de efor-
turilor fãcute de Infineon ºi partenerii sãi
pentru consolidarea acestor domenii.

Care credeþi cã este viitorul nano-
electronicii ºi al industriei de semi-
conductori din România?

România are o tradiþie ºtiinþificã ºi cul-
turalã de valoare care poate suporta dez-
voltarea nanoelectonicii, dupã cum a dove-
dit-o ºi în trecut. Un domeniu promiþãtor
de creºtere este integrarea electronicii în
aplicaþii diverse, de la optimizarea func-
þionãrii automobilelor ºi monitorizarea pro-
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în conceptul More than MoreMore than More
În ultimii ani, Infineon Technologies, unul dintre jucãtorii de top ai pieþei R&D private
ºi lider global al industriei semiconductorilor pentru sectorul automotive, a oferit
României un nou model legat de felul în care business-ul high-tech trebuie sã funcþioneze
în industrie, punând accentul pe multiplicarea parteneriatelor între principalii actori din
sistem: institutele de cercetare, universitãþi ºi companii. Urmând aceastã direcþie, 
Infineon Technologies a creat în România ºi un lanþ complet de valoare în ceea ce
priveºte dezvoltarea semiconductorilor, dând ºansã oamenilor de ºtiinþã angrenaþi în dez-
voltare sã lucreze în diverse arii ale cunoaºterii, oferind un mediu propice performanþei.
Mai mult, în viziunea Infineon, consolidarea industriei semiconductorilor ºi a electro-
nicii nu poate avea loc fãrã sprijinul unor persoane providenþiale.
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duselor alimentare, pânã la crearea de
echipament nou biomedical ºi implanturi
medicale. Cercetarea s-ar putea concentra,
spre exemplu, asupra unor tranzistori spe-
cializaþi, instrumentaþie medicalã, senzori,
sisteme de automatizare&telecomandã a
proceselor industriale. Infineon este anco-
rat în ceea ce numim “More than More”
sau, cu alte cuvinte, în includerea semicon-
ductorilor specializaþi ºi a elementelor de
memorizare în sisteme ºi aplicaþii cât mai
diverse. În acest domeniu IMT Bucureºti
este un partener bun pentru Centrul Infi-
neon. Succesul va fi posibil dacã va exista
un proces continuu de inovaþie pentru a
rãmâne competitivi, dacã va fi consolidat
un mediu profesional, capabil sã creeze spe-
cialiºti ºi idei noi, dacã se va reuºi menþi-
nerea unei mase critice de activitate în þarã.

Ce ºtiþi despre compania Infineon 
Technologies ºi cum credeþi cã 
poate ajuta suplimentar dezvoltarea
nanotehnologiilor pe plan mondial?

Centrul Infineon din Bucureºti poate
sã contribuie la crearea de sisteme in-
teligente pentru control, comunicare,
producþie ºi protecþie, bazate pe tranzis-
tori, elemente de memorizare ºi
conectare. Modul integrativ de organi-
zare a cercetãrii ºi producþiei, promovat
de Michael Neuhaeuser, este o asigurare
pentru succesul companiei. Contribuþiile
Infineon þin nu numai de aspectele
tehnice, dar ºi de modul de organizare,
plecând de la realitatea cã ºtiinþa ºi in-
gineria sunt mai apropiate, iar co-
laborãrile esenþiale. Un semn al calitãþii
este dat ºi de faptul ca Infineon a avut
succes în obþinerea de foduri de cercetare
ºi dezvoltare din partea Comunitãþii 
Europene.

Care sunt aspectele pe care le apreciaþi
în mod deosebit legat de ceea ce a 
construit Infineon în România, 
legat de ceea ce aþi descoperit în 
Centrul Infineon din Bucureºti? 

Centru Infineon din Bucureºti are o
misiune orientatã spre dezvotarea de sis-
teme avansate de electronicã, control,
sensori, securitate ºi alte domenii bazate
pe folosirea semiconductorilor, de la
concept pânã la fabricare ºi comer-
cializare. Centrul creeazã sisteme elec-
tronice pentru automobilele de pe piaþa
localã ºi mondialã. Infineon este bine
plasatã în competiþia internaþionalã ºi are
nevoie de personal cu înaltã cali-
ficare. Infineon contribuie la îm-
bunãtãþirea laboratoarelor ºi a cursurilor
din universitãþile din România ºi face
eforturi pentru integrarea lor în proiecte
de cercetare. Printre colaboratorii Cen-
trului Infineon se aflã institute de cer-
cetare, universitãþi ºi alte intreprinderi
legate de linia lor de produse. Este un fel
nou de a face afaceri, având legãturi mul-
tiple, multidisciplinare ºi colaborative, de
la dezvoltarea conceptelor pânã la vân-
zarea produselor.
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