
IMT Bucureşti

TG
E

-P
LA

T
 c

od
 S

M
IS

 2
01

4+
 1

05
62

3

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operaţional Competitivitate

Informatii de presa
7.11.2016

Conferinta de presa
Lansarea proiectului TGE‐PLAT

„Parteneriat in exploatarea in Tehnologiilor 
Generice Esentiale (TGE) utilizand o 

PLATforma de interactiune cu 
intreprinderile competitive” (TGE-PLAT)”
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TGE-PLAT, beneficiar IMT Bucuresti
• Propunerea de proiect „Parteneriat in exploatarea in Tehnologiilor 

Generice Esentiale (TGE) utilizand o PLATforma de interactiune cu 
intreprinderile competitive” (TGE-PLAT)” este destinata 
parteneriatului pentru transferul de cunostinte intre o organizatie de 
cercetare (beneficiar) si intreprinderi din Romania.

• Prioritatea de specializare inteligenta: este vizat domeniul “TIC, spatiu, 
securitate”

• In prezent sunt finantate numeroase proiecte de acest tip (parteneriat 
pentru transfer de cunostiinte sau proiecte de tip G), beneficiari fiind 
universitati sau institutii publice de cercetare. Propunerea TGE-PLAT a 
fost sutinuta de scrisorile de interes a 17 firme, dintre care 16 din 
regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov. 

• Contractul de finantare este finantat pentru durata maxima (5 ani) si 
bugetul maxim de fonduri nerambursabile (circa 3 milioane de euro), 
care urmeaza sa fie cheltuiti in principal pentru cercetari solicitate de 
intreprinderi. In cele ce urmeaza prezentam aspecte cheie legate de 
atractivitatea proiectului de mai sus.
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Corelare orientari strategice (1)
• Corelare cu Strategia Nationala CDI (2014) Relevant pentru 

propunerea TGE-PLAT este ca Strategia CDI:
– Mentioneaza TGE si rolul special al nanotehnologiilor pentru 

competitivitatea IMM-urilor inovative.
– Mentioneaza competitivitatea pe lanturile de valoare adaugata in 

contextul specializarii inteligente.
– Preia modelul unor parteneriate pe termen lung intre organizatiile de 

cercetare si firme. 
• Corelare cu Strategia nationala pentru Competitivitate, SNC (2014)

– Defineste 10 sectoare competitive, dar si corelarea lor cu domeniile 
(prioritatile) specializarii inteligente. Prioritatea TIC, spatiu si 
securitate (abordata in TGE-PLAT) are impact in sectoarele 
industriale: 

• Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor,
• Industria auto si componente, 
• Energie si management de mediu
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Corelare orientari strategice (2)

• Corelare cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare 
Durabila a Romaniei 
– Pentru orizonturi 2013-2020-2030, printre domeniile prioritare 

ale activitatilor de cercetare-dezvoltare cu finantare publica 
sunt mentionate : tehnologiile societatii informationale, 
spatiu si securitate (acestea sunt vizate de catre TGE-
PLAT). 

• Corelare cu Planul de dezvoltare regionala a regiunii 
Bucuresti-Ilfov 
– Pentru 2014 – 2020 acest plan prevede sustinerea CDI, prin 

finantarea de infrastructuri de CD, transfer de tehnologie, 
inovare, fara a specifica domenii prioritare. 
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Corelare orientari strategice (3)
• Corelare cu Programul Operational Competitivitate, 

versiunea 18 decembrie 2014
– Documentul original, semnat cu CE ilustreaza mai bine 

amploarea si importanta obiectivului vizat de proiectul TGE-
PLAT, citam: „TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 
COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ȘI SECURITATE: Dezvoltarea de 
software, a tehnologiilor pentru internetul viitorului și calculul de 
înaltă performanță în rezolvarea marilor probleme societale. 
Dezvoltarea de aplicații spațiale dedicate şi/sau integrate pentru 
monitorizarea dezastrelor şi a fenomenelor extreme, 
meteorologie, energie, agricultura inteligentă. Se va finanța și 
dezvoltarea de tehnologii, produse şi sisteme pentru securitate 
locală şi regională, inclusiv securitate cibernetică, 
managementul situaţiilor de urgenţă şi al crizelor de securitate. 
Rezultatele de cercetare din domeniul securității vor avea o 
utilizare duală, cu aplicabilitate în domeniu economic”.  
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Corelare studii strategice

• Corelare cu Studiul de strategie al Comisiei Europene (2014), mai 
precis: Roadmap for cross-cutting KETs activities in Horizon 2020 
– Conceptia actualei propuneri se bazeaza pe contributia combinatiei 

de TGE (KET) la inovare si aparitia de noi piete. Citat in original: 
„Cross-cutting KETs’ activities bring together and integrate different 
KETs and reflect the interdisciplinary nature of technological 
development. They have the potential to lead to unforeseen advances 
and new markets, and are important contributors to new technological 
components or products”. 

• Corelare cu studiul prospectiv NANO-PROSPECT, ANCSI, 2010-
2011 
– Cele mai active directii de cercetare s-au dovedit micro-

nanolectronica, fotonica, nanotehnologiile (in sens restrans), adica 
exact cele trei TGE care sunt oferite prin prezenta propunere. 
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Accesul la inalta tehnologie (1)
• Toate evaluarile UE arata ca performantele Romaniei in inovare sunt slabe. 

Una din explicatiile acestei situatii este valorificarea extrem de redusa in 
economie a rezultatelor cercetarii stiintifice. Fondurile structurale din PoC-
CDI (inclusiv proiectele de tip G, ca cel prezentat aici) sunt menite sa 
imbunatateasca inovarea in intreprinderi, inclusiv prin parteneriatul 
acestora cu institutiile de cercetare.

• Competitivitatea reala a intreprinderilor romanesti trebuie evaluata in 
context international. Daca filialele companiilor straine din Romania 
beneficiaza de cadrul corporatist pentru a avea acces la tehnologiile 
avansate de fabricatie, majoritatea IMM-urilor romanesti au aici un 
handicap care limiteaza performantele lor inovative.

• Ce se intampla in UE? O linie viguroasa de finantare in „Orizont 2020” este 
legata de asigurarea competitivitatii prin tehnologii industriale si 
tehnologii generice esentiale (TGE, in original KET = Key Enabling 
Technologies). Aceste tehnologii au un mare potential inovativ. Ele nu 
sunt specifice unui anumit domeniu de aplicatie (de aceea sunt numite 
„generice”). Impactul lor asupra progresului tehnologic si realizarii de noi 
produse este si mai mare atunci cand doua sau mai multe TGE sunt 
folosite in combinatie.
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Accesul la inalta tehnologie (2)
• Caracterul specific al propunerii de proiect prezentate aici este 

legat de utilizarea unui grup de  Tehnologii Generice Esentiale 
(TGE) de care dispune institutul (micro-nanoelectronica, micro-
nanofotonica, nanotehnologii). 

• Tehnologiile „generice” sunt versatile si extrem de eficiente in 
abordarea de catre IMM-urile inovative a unor nise de piata.  
Firmele trebuie insa asistate de catre institutii de cercetare cu 
infrastructura experimentala si competentele adecvata care 
cerceteaza si dezvolta aceste TGE.

• Acesta este „scenariul” dupa care este conceputa propunerea 
TGE-PLAT. Prin proiectul descris in aceasta propunere, IMT 
urmareste sa exploateze pe scara larga experienta sa europeana, 
care l-a facut sa ocupe primul loc printre institutele nationale CD in 
ceea ce priveste participarea la proiectele europene („Raportul 
pentru Inovare” al Comisiei Europene, 10 iunie 2011). 
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Avantajele IMT in beneficiul TGE-PLAT (1)

• Firmele inovative care vor sa beneficieze de noile tehnologii au o 
oportunitate unica in acest proiect propus de IMT, datorita formatiei 
multidisciplinare a cercetatorilor din institut, a experientei acestora in 
colaborarea europeana pe domenii de inalta tehnologie, a infrastructurii 
extrem de performante (care asigura o virtuala linie pilot de micro-
nanofabricatie) si a mediului deschis de colaborare la nivel institutional. 
Lansarea chemarii la noua propunere a demonstrat ca exista firme cu 
care IMT a colaborat pana acum (contracte de cercetare si respectiv de 
servicii) interesate de noul proiect, dar si-au exprimat interesul pentru 
oferta institutului si firme noi.

• Unica in Romania este orientarea IMT spre micro-nanofabricatie, 
ilustrata de infiintarea Centrului de servicii in micro-fabricatie (IMT-
MINAFAB, www.imt.ro/MINAFAB), primul centru de acest fel din Europa 
de est, lansat la Bruxelles in mai 2009. Din 2011, acest centru 
beneficiaza de sistemul de management al calitatii EN ISO 9001: 2008, 
deosebit de util pentru reproductibilitatea ceruta de cooperarea cu 
industria. 
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Avantajele IMT in beneficiul TGE-PLAT (2)

• Aceasta trecere in revista a fost necesara pentru a ilustra situarea 
IMT la nivel international (european) prin activitatea de cercetare 
(probata de numeroase proiecte internationale) intr-un domeniu 
de foarte mare perspectiva pentru competitivitatea 
industriala si printr-o infrastructura de cercetare performanta. 

Recapituland:
– Competente intr-un domeniu de inalta tehnologie, de mare 

interes pentru firmele inovative
– Infrastructura experimentala performata, organizata ca un 

centru de servicii, inclusiv pentru industrie
– Experienta colaborarii in cercetare, inclusiv cu firme straine, 

competitive pe plan international.
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Domeniul de specializare inteligenta (1)
• Tinta proiectului este domeniul definit de prioritatea de 

specializare inteligenta „Tehnologiile informatiei si comunicatiilor, 
spatiu si securitate”, cu cele 3 subdomenii, dar cu focalizare pe 
subdomeniul 2.3 (securitate). Este vorba de trei domenii de inalta 
tehnologie, care nu au fost accesibile Romaniei in perioada 
anterioara de finantare prin fonduri structurale. De remarcat faptul 
ca in definirea subdomeniului 2.3 (securitate), directia 2.3.1 apar 
explicit cuvintele cheie „electronica”, „fotonica”, „nanotehnologie”, 
care trimit la cele trei TGE mentioate mai sus ca avantaj strategic 
al IMT.

• Desigur, nu este vorba de toate tehnologiile pe care se bazeaza 
aceste trei subdomenii: TIC, spatiu, respectiv securitate. Aceste 
subdomenii sunt accesate numai la un anumit palier tehnologic, 
care permite realizarea unor componente miniaturizate si 
integrate, componente care sunt insa esentiale pentru 
performantele intregului sistem. Avem trei directii CD (v. urm.).
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Domeniul de specializare inteligenta (2)
• Microsenzori (de temperatura, bio-chimici, optici, de presiune)  

pentru  detectia / identificarea persoanelor, a explozivilor / 
drogurilor etc., utilizabili in medii agresive si ostile, cu grad ridicat 
de periculozitate, in domeniile: „2.1 TIC (2.1.2 Internetul 
viitorului); 2. Spatiu, 2.3. Securitate (TGE sunt micro –
nanoelectronica si nanotehnologii).

• Componete fotonice si sisteme cu aplicatii in spatiu si securitate 
(subdomeniile 2.2, 2.3), anume: (1) Tehnologii pentru detectori 
pentru diverse domenii spectrale (UV, VIS, NIR, SWIR.....Far-IR); 
(2) Componente optice difractive cu profil 3D; (3) Componente 
optice/microoptice adaptive (TGE folosite sunt fotonica si 
nanotehnologii).

• Dispozitive si sisteme pentru unde milimetrice, 
submilimetrice si in domeniul Terahertzilor- pentru domeniile: „2.2. 
Spatiu, 2.3. Securitate” (TGE: micro- nanoelectronica si 
nanotehnologii).
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Domeniul de specializare inteligenta (3)
• Colaborarea cu IMT inseamna interactiunea cu un mediu cu relevanta 

tehnologica si industriala: in acest mediu se poate ajunge curent la un 
nivel de maturitate tehnologica (Technology Readiness Level, TRL) 
egal cu 5 ceea ce inseamna (clasificare NASA) „testare in mediu 
relevant la nivel de componenta sau subsistem”. Acest aspect este 
deosebit de important pentru conceptul de „specializare inteligenta”, 
care promoveaza progresul pe „lantul valoric” (value chain) prin 
cooperare la nivel regional sau european. In domeniul la care ne referim 
lantul valoric poate fi schematizat prin succesiunea material – proces 
tehnologic – componenta – subsistem – sistem. Prin dotarile recente 
(CENASIC) veriga „materiale” este consolidata (utilizarea noilor 
materiale fiind un factor important de inovare) iar oferta de colaborare 
pentru firme este consolidata. 

• Domeniul “securitate” este de mare interes in actualul context regional si 
international.O analiza atenta arata ca aceste capabilitati sunt atractive 
pentru produse cu dubla utilizare (a se vedea subobiectivul 2.3, 
securitate si expresiile de interes pentru TGE-PLAT in sectiunea 4.6). 
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Multumim pentru atentie!


