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CAPITOL 4 
Obiectiv 4. Analiza potentialului stiintific romanesc in domeniul 
nanotehnologiilor in vederea promovarii participarii la cooperari 
internationale / Dezvoltarea cunostintelor 
 

Subcapitol 4.1 
A.4.1.1 Analiza situaţiei externe privind principalele proiecte pan-europene şi 
internaţionale din domeniu: obiective, resurse necesare, organizare, rezultate 
preconizate şi impact socio-economic 

Raport preliminar privind analiza pricipalelor Proiecte pan-europene si 
internationale din domeniul nanotehnologiilor (Responsabil: P3; CO, P1-P10) 

4.I. Analiza situatiei externe privind principalele proiecte din domeniul 
nanotehnologiei 

4.1 Analiza situatiei existente in Statele Unite ale Americii 
Statele Unite au lansat in anul 2001 National Nanotechnology Initiative (NNI) (Initiativa 

Nationala pentru Nanotehnologie) – un program national bazat pe colaborare si coordonare 
interagentii, pentru coordonarea activitatilor de cercetare-dezvoltare (CD) si imbunatatirea comunicarii 
in domeniul nanotehnologiilor – prin care au trasat cadrul de dezvoltare in domeniu si au subliniat 
pozitia SUA in raport cu proiecte similare din restul lumii. In anul 2001 NNI a cuprins 8 agentii, iar in 
prezent s-a ajuns la un numar de 25 agentii federale cu diferite responsabilitati in activitatea de 
cercetare si organizare a cercetarii in domeniul nanotehnologiilor. 

- 15 din cele 25 de agentii dispun de bugete alocate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 
- Fondurile alocate provin direct de la agentiile membre NNI (nu de la NNI in sine) 
- NNI influenteaza bugetul federal al SUA prin agentiile membre si prin intermediul National 

Science and Technology Council (NSTC) in scopul realizarii planificarii bugetare necesare 
desfasurarii activitatilor de cercetare-dezvoltare. 

- NNI asigura cadrul pentru realizarea unui program comprehensiv de cercetare-dezvoltare in 
domeniul nanotehnologiei prin stabilirea 

 Tematicilor de cercetare generale, comune 
 Prioritatilor in domeniu 
 Strategiilor de abordare  
 Stabilirea directiilor si responsabilitatilor pentru diversele agentii componente 

- NNI asigura o interfata nationala pentru industrie si mediul academic, dar si pentru 
organizatiile statale/regionale si partenerii internationali in domeniul inovarii in 
nanotehnologie 

- National Nanotechnology Coordination Office (NNCO) asigura 
 Suport tehnic si administrativ pentru Nanoscale Science, Engineering, and 

Technology (NSET) Subcommittee  
 Punct central de contact pentru activitatile federale de cercetare-dezvoltare in 

domeniul nanotehnologiilor 
 Diseminarea rezultatelor NNI 
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4.1.1 Obiective 
Obiectiv 1: Dezvoltarea unui program avansat de cercetare-dezvoltare la nivel mondial in 
domeniul nanotehnologiilor 
1.1. Continuarea acordarii unui suport material substantial temelor de CD interdisciplinare 

orientate atat pe cercetatori individuali, cat si pe echipe/centre de cercetare complexe 
1.2. Dezvoltare a cel putin cinci initiative interdisciplinare in domeniul nanotehnologiilor, 

sustinute fiecare de trei sau mai multe agentii membre NNI si care sprijina prioritati 
nationale specifice 

1.3. Identificarea si sprijinirea temelor de cercetare in nanostiinte si nanotehnologii orientate 
spre prioritatile nationale, sprijinite de o cooperare activa a mediului academic cu industria 

1.4. Dezvoltarea metodelor cantitative de evaluare a performantelor activitatii de CD in 
domeniul nanotehnologiilor in comparatie cu alte programe similare din tarile dezvoltate 

Obiectiv 2: Favorizarea transferului tehnologiilor noi catre productie pentru beneficiul 
comercial si public 
2.1. Cresterea sustinerii sectorului de nanofabricare prin dublarea investitiilor federale in 

nanofabricare in urmatorii cinci ani 
2.2. Cresterea interesului pentru comercializarea produselor bazate pe nanotehnologii si sprijinirea 

parteneriatelor public-privat 
2.2.1. Lansarea in urmatorii 5 ani a cel putin cinci parteneriate public-privat in domeniu 
2.2.2. Folosirea parghiilor oferite de NNI pentru indepartarea barierelor din calea 

comercializarii inovatiilor nanotehnologice in special in domeniile de interes national 
crescut 

2.2.3. Colaborarea cu sectoarele industriale din SUA pentru dezvoltarea de planuri si strategii 
de CD pe termen lung ca suport pentru noi parteneriate public-privat. 

2.3. Stabilirea si sustinerea facilitatilor nationale de cercetare, a centrelor de cercetare cooperative 
ai a initiativelor regionale in scopul accelerarii procesului de transfer tehnologic al rezultatelor 
cercetarii din domeniul nanostiintelor spre realizarea de produse comerciale prin: 

2.3.1. Asigurarea accesului economic, prin intermediul mediilor academice si industriei atat pe 
baze precompetitive cat si a dreptului de proprietate, la echipamente si procese 
performante, expertiza, actiuni de formare, activitati critice pentru tranzitia de la 
inovatie la produs comercial 

2.3.2. Sustinerea dezvoltarii, in urmatorii cinci ani, a cel putin trei centre cooperative de 
cercetare cu capacitate de auto-sustinere sau a initiativelor statale/regionale de 
dezvoltare economica in domeniul nanotehnologiilor. 

2.4. Acordarea de asistenta comunitatii de afaceri din domeniul nanotehnologiilor, inclusive IMM-
urilor in intelegerea cadrului federal de finantare si sprijinire a CD in domeniu prin: 

2.4.1. Realizarea si diseminarea materialelor informative referitoare la oportunitatile de 
finantare, echipament performant in domeniul nanotehnologiilor accesibil domeniului 
industrial si alte resurse disponibile 

2.4.2. Asigurarea de material informative, inclusive puncte de contact, pentru explicarea 
problemelor legate de protectia mediului, sanatate, protectia muncii si conditii de 
export specific produselor si activitatilor industrial bazate pe nanotehnologii 

2.5. Cresterea angajarii international pentru a asigura comercializarea, transferul tehnologic si 
inovarea responsabila si sustenabila a produselor si proceselor pe baza de nanotehnologii prin: 



Nanotehnologia in Romania: studiu prospectiv- NANOPROSPECT 

Raport Etapa 1, decembrie 2010 

 3

2.5.1. Cresterea participarii agentiilor member NNI in cadrul forumurilor orientate spre 
problem de interes global privind legislatia, dreptul de proprietate intelectuala si alte 
reglementari specific dezvoltarii produselor bazate pe nanotehnologii 

2.5.2. Imbunatatirea comunicarii si colaborarii intre agentii pentru asigurarea de produse 
bazate pe nanotehnologii cu un grad sporit de siguranta pentru bunuri de larg consum 
si consumatori internationali prin dezvoltarea de standard specifice 

Obiectiv 3: Dezvoltarea si sustinerea sectoarelor educationale pentru crearea de forta de munca 
inalt calificata si sustinerea dezvoltarii infrastructurii si echipamentelor specivice 
nanotehnologiilor avansate 
3.1. Initierea, dezvoltarea si sustinerea programelor educative de formare si perfectionare a fortei 
de munca inalt calificate in domeniul nanotehnologiilor 
3.2. Initierea de programe educationale avansate, informative si a serviciilor de informare publica 
adresate studentilor, fortei de munca si publicului larg referitoare la oportunitatile existente in 
industriile bazate pe nanotehnologii si potentialul impact al nanotehnologiilor asupra mediului, 
sanatatii, precum si a implicatiilor etice, legale si sociale ale nanotehnologiei 
3.3. Asigurarea, sustinerea si  facilitarea accesului  la infrastructura de CD specifica  in 
nanofabricare, sinteza, caracterizare, modelare si proiectare precum si a instruirii in vedera 
utilizarii in sectorul industrial, medii academic, organizatii non-profit si agentii statale si federale 
prin: 

3.3.1. Determinarea capacitatilor curente si inventarierea echipamentelor si infrastructurii 
specific, a personalului si serviciilor disponibile si identificarea necesitatilor pana in 
anul 2020 

3.3.2. Dezvoltarea, asigurarea operarii eficiente, mentinerii si finantarii echipamentelor 
avansate, a infrastructurii si celorlalte facilitate aferente (incluzand investitii, personal, 
upgradari si perfectionari) 

Obiectiv 4: Sustinerea dezvoltarii responsabile in domeniul nanotehnologiilor 
4.1. Incorporarea evaluarilor de siguranta a nanomaterialelor in ciclul de viata al produselor, 
sprijinirea dezvoltarii responsabile si, acolo unde este cazul, asigurarea sustenabilitatii prin: 

4.1.1. Dezvoltarea si aplicarea: 
- instrumentelor de masura (definite prin protocoale, standard, modele, date si 

instrumente) pentru evaluarea proprietatilor fizico-chimice ale nanomaterialelor 
precum si a efectelor lor biologice asupra mediului si sanatatii oamenilor si 
cuantificarea implicatiilor 

- modele, inclusive modele de evaluare a riscurilor pe intreaga durata de viata a 
produselor 

- modele de supraveghere a implicatiilor asupra sanatatii, si modele destinate fortei de 
munca implicate, consumatorilor, populatiei largi, mediului inconjurator 

4.2.2. Crearea mecanismelor pentru informarea eficienta, optima in timp intre partile 
interesate, incluzand mediile academic, industria, entitatile legale, agentiile federale, 
comunitatile de reglementare, publicul larg interest 

4.1.3. Stabilirea ghidurilor, standardelor si altor material specific pentru formularea 
reglementarilor specific cercetatorilor, producatorilor, distributorilor si utilizatorilor 
produselor nanotehnologiilor pentru asigurarea protectiei sanatatii si mediului 

 
 



Nanotehnologia in Romania: studiu prospectiv- NANOPROSPECT 

Raport Etapa 1, decembrie 2010 

 4

4.2. Dezvoltarea instrumentelor si procedurilor pentru progresul si angajarea international prin: 
4.2.1. Identificarea golurilor informationale si prioritizarea cercetarii pentru a se concentra pe 

obtinerea informatiilor esentiale pentru riscul communicational si managerial  
- asigurarea formarii si perfectionarii adecvate a fortei de munca prin strategii de risc 

communicational, prin angajare avansata si active 
- imbunatatirea informatiilor disponibile in evaluarea si gestionarea riscurilor 

nanomaterialelor 
4.2.2. Obtinerea informatiilor si perspectivelor partilor interesate prin utilizarea diferitelor 

metode cum ar fi actiuni de monitorizare, workshop-uri, intalniri publice si paneluri 
consultative; diseminarea informatiilor; dezvoltarea mecanismelor de integrare a 
prioritatilor si evaluarea metodelor prin politici de reglementare la nivel national si 
international 

4.2.3. Comunicarea informatiilor disponibile referitoare la evaluarea si gestionarea riscurilor 
potentiale ale nanomaterialelor si la reglementarile existente in domeniu 

4.2.4. Cresterea participarii SUA la forumurile internationale 
4.3. Identificarea si gestionarea implicatiilor etice, legale si sociale ale cercetarii in domeniul 
nanotehnologiilor 

4.3.1. Realizarea de colaborari intre diferite comunitati de expertiza ce includ specialisti in 
etica, ingineri, oameni de stiinta, organizatii nonguvernamentale, reprezentanti din 
industrie, consumatori pentru o mobilizare rapida a partilor interesate in considerarea 
eventualelor riscuri si beneficii ale cercetarii si pentru asigurarea de perspective pentru 
noi directii de cercetare 

4.3.2. Cresterea capacitatii agentiilor federale pentru identificarea ai accesarea resurselor 
specifice in domeniul nanotehnologiei prin crearea si mentinerea unei liste de experti 

4.3.3. Dezvoltarea resurselor informationale referitoare la aspectele etice si legale ale dreptului 
de proprietate itelectuala 

4.4. Implicarea nanotehnologiilor si a practicilor sustenabile in protectia si imbunatatirea starii de 
sanatate a polpulatiei si in protectia mediului prin: 

4.4.1. Sprijinirea cercetarii in implementarea metodelor benigne de protectie a mediului in 
procesele de fabricatie 

4.4.2. Dezvoltarea tehnologiilor de evaluare a starii de sanatate umana si a ecosistemelor 
4.4.3. Favorizarea utilizarii nanomaterialelor pentru inlocuirea sau reducerea bunurilor de larg 

consum cunoscute a prezenta potentiale riscuri pentru sanatate sau mediu 
4.4.4. Crearea si implementarea de metode, nanomateriale si dispozitive bazate pe 

nanotehnologii capabile sa reduca riscurile asupra sanatatii si mediului 
 

4.1.2. Organizare – domenii si directii de cercetare 
Nr. Domeniu Descriere 
1. Fenomene si Procese 

Fundamentale la Nanoscara 
Descoperirea si dezvoltarea de cunostinte fundamentale referitoare la fenomene 
noi in domeniul stiintelor fizice, biologice si ingineresti care apar la nanoscara. 
Elucidarea principiilor stiintifice si ingineresti corelate cu structurile, procesele 
si mecanismele ce apar la nanoscara 

2. Nanomateriale Cercetare indreptata spre descoperirea unor noi naomateriale sau materiale 
nanostructurate si intelegerea comprehensiva a proprietatilor nanomaterialelor. 
Elucidarea principiilor stiintifice si ingineresti corelate cu nanostructurile, 
procesele si mecanismele la nanoscara 
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3. Nanosisteme si 
Nanodispozitive 

Activitati de CD care presupun aplicarea principiilor nanostiintei si 
nanoingineriei pentru crearea de noi nanosisteme sau nanodispozitive sau 
pentru imbunatatirea celor existente. Include si incorporarea nanomaterialelor 
sau materialelor nanostructurate in sisteme/dispozitive pentru imbunatatirea 
performantelor sau crearea de noi functionalitati. Stiinta si tehnologia implicate 
trebuie sa fie la nanoscara dar sistemele si dispozitivele nu sunt restrictionate la 
aceasta scara 

4. Cercetarea in domeniul 
instrumentatiei, metrologiei 
si standardizarii in 
domeniul nanotehnologiei 

Activitati de CD directionate pentru dezvoltarea de instrumente, echipamente 
pentru cercetarea nanotehnologica avansata, precum si pentru nanofabricare si 
comercializare, incluzandu-se si echipamentele de ultima generatie pentru 
caracterizarea, sinteza si proiectarea materialelor, structurilor, dispozitivelor si 
sistemelor. De asemenea include activitatile de CD directionate spre 
dezvoltarea de standarde, inclusiv cele referitoare la nomenclatura, 
caracterizarea si testarea materialelor, nanofabricare 

5. Nanofabricare Activitati de CD destinate transpunerii la scara in conditii de eficienta a 
proceselor de fabricare a nanomaterialelor, materialelor nanostructurate, 
sistemelor si dispozitivelor realizate pe baza acestora. Include CD si integrarea 
proceselor ultraminiaturizate  

6. Achizitia de facilitati de 
cercetare majore si 
aparatura 

Stabilirea necesarului de facilitati de cercetare, achizitia echipamentelor majore 
si alte activitati menite a sprijini devoltarea si imbunatatirea infrastructurii 
nationale pentru desfasurarea activitatilor de CD la nanoscara. 

7.  Protectia mediului si 
sanatate 

Activitati de CD directionate spre intelegerea impactului nanotehnologiilor 
asupra mediului sanatatii, precum si spre evaluarea riscurilor corespunatoare, 
managementul riscurilor si stabilirea metodelor de reducere a riscurilor 

8. Educatie si dimensiuni 
sociale 

Activitati educationale directionate spre dezvoltarea bazei materiale a scolilor, 
programe universitare, programe de perfectionare continua. CD orientata spre 
identificarea si cuantificarea unei largi categorii de implicatii ale 
nanotehnologiilor in societate, implicatii etice si legale 

 

4.1.3. Analiza rezultatelor din ultimii 10 ani  
- a stabilit dominatia SUA in domeniul CD in nanotehnologii 
- a stabilit cadrul de baza pentru principalele aplicatii posibile si transpunerea la scara 

industriala 
- a permis crearea de locuri de munca in domeniul nanotehnologiilor si nanofabricatiei 
- a permis extinderea intelegerii fenomenelor la nanoscara 
- dezvoltarea fara precedent a infrastructurii de CD in domeniul nanotehnologiilor 
- a subliniat faptul ca investitiile apreciabile in activitatile de CD in domeniul nanotehnologiilor 

au definit acest domeniu ca unul de prioritate la scara nationala, a permis atragerea expertizei 
stiintifice, a intarit legatura dintre stiinta si societate si a determinat cresterea numarului de 
studenti in domeniul stiintelor exacte, tehnologiei, ingineriei si matematicii 

- a subliniat cresterea continua a comercializarii produselor activitatilor din domeniul 
nanotehnologiei 

 

4.2. Analiza situatiei existente in Comunitatea Europeana 
Nanotehnologia a inceput sa devina o tema de cercetare in Comunitatea Europeana, in 1998. 

Programul cadru 5 (FP5) (1998 – 2002) cuprindea patru programe tematice si trei programe orizontale, 
nanotehnologia regasindu-se practic in fiecare dintre ele. Programul cadru 6 (2002 – 2006) contine o 



Nanotehnologia in Romania: studiu prospectiv- NANOPROSPECT 

Raport Etapa 1, decembrie 2010 

 6

focalizare puternica pe nanotehnologie, obiectivul principal fiind contributia la crearea bazelor 
stiintifice pentru tranzitia industriei de producie din Europa de la una bazata pe resurse către una 
bazata pe cunoaştere. Al saptele program cadru (FP7) (2007 – 2013) continua obiectivele FP6, dar 
vine cu teme noi ca spatiu si securitate.Pe 12 mai 2004, Comisia Europeană a adoptat Comunicatul 
"Către o strategie europeană pentru nanotehnologie" COM (2004) 338 prin care urmăreşte să aducă 
nanostiinţa si nanotehnologia la un nivel instituţional şi propune o strategie integrată şi responsabilă 
pentru Europa. 
 
4.2.1. Obiectivele Programului FP7 in domeniul cercetării NT sunt: 
• sa îmbunătăţească competitivitatea industriei europene 
• să genereze cunoştinţe care sa asigure transformarea industriei din Europa dintr-una bazata pe resurse 
catre una bazată pe cunoaştere; 
• sa genereze schimbări în cunoaştere; 
• să pună în aplicare cunoştinţele decisive la intersecţia dintre diferite tehnologii şi discipline, pentru 
noi aplicaţii; 
• de rezultatele cercetarii sa beneficieze atât industriile noi, high-tech cat si industriile bazate pe 
cunoaştere tradiţionala, cu un accent special pe difuzarea rezultatelor CDT către IMM-uri; 
• sa permita dezvoltarea  de tehnologii care au impact asupra tuturor sectoarelor industriale  
 
4.2.1.2 Organizare 

Obiectivele generale ale FP7 au fost grupate în patru categorii: Cooperare, Idei, Oameni si 
Capacităţi. Pentru fiecare tip de obiectiv, există un program specific corespunzător la principalele 
domenii ale politicii de cercetare a UE. Toate programele specifice lucreaza împreună pentru a 
promova şi încuraja crearea unor poli de excelenţă in European. 

Programul specific "Cooperare" susţine toate tipurile de activităţi de cercetare desfăşurate de 
către organisme de cercetare diferite, în cooperare trans-naţionale. Acţiuni eligibile variază de la 
proiecte de cercetare colaborativă şi crearea de reţele la crearea de platforme tehnologice europene şi 
coordonarea programelor de cercetare non-UE. Cooperarea internaţională cu ţările non-UE este de 
asemenea inclusa. Reprezentând peste jumătate din bugetul total al FP7, Programul "Cooperare" are 
scopul de a obţine sau consolida poziţia de lider în domenii-cheie ştiinţifice şi tehnologice.
 Programul specific "Idei" urmăreşte să sprijine cercetarea de frontieră, efectuata de către 
echipe individuale în toate domeniile ştiinţifice şi tehnologice. Acest program condus de un 
investigator va fi efectuat de către un independent al Consiliului European pentru Cercetare (CEC) 
pentru a stimula creativitatea, excelenţa şi descoperirea de cunoştinţe radicale, noi. 

Programul specific  "Oamenii" oferă sprijin pentru cercetători, sprijinind dezvoltarea carierei 
lor profesionale şi a mobilităţii printr-o  extindere a programului de schimb "Marie Curie". Aceste 
acţiuni sunt consolidate şi reorientate pe aspectele cheie ale abilităţilor şi dezvoltării carierei, 
consolidând în acelaşi timp, de asemenea, legăturile cu sistemele naţionale de cercetare. Obiectivul 
general este de a consolida, calitativ şi cantitativ, resursele umane în sectorul european de cercetare. 

Program specific  "Capacităţi" se axeaza pe îmbunătăţirea capacităţilor de cercetare în 
întreaga Europă. Principalele acţiuni includ sprijin pentru infrastructurile de cercetare, cercetare în 
beneficiul IMM-urilor, grupurilor regionale de cercetare, pentru a ajuta regiunile de convergenţă 
pentru a debloca potenţialul de cercetare deplin, "Ştiinţei în Societate" (activităţi care vizează 
consolidarea legăturii dintre ştiinţă şi societate în activităţile generale) şi activitati orizontale de 
cooperare internaţionala. 
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Programul pentru cercetare nucleară şi activităţi de instruire se adreseaza cercetarii, 
dezvoltarii tehnologice, cooperarii internaţionale, diseminare a informaţiilor tehnice, precum şi 
activităţi de exploatare, şi de formare.  
 

Scheme de finanţare 
Activităţile sprijinite de al 7-lea program cadru (PC7) vor fi finanţate printr-o serie de "Scheme de 
finanţare". Aceste scheme vor fi utilizate, fie singure, fie în combinaţie, la acţiunile puse în aplicare pe 
parcursul programului-cadru. 
Schemele de finanţare pot fi împărţite după cum urmează: 

1) Pentru a sprijini acţiunile care sunt în principal puse în aplicare pe baza unor cereri de propuneri: 
 Proiecte de colaborare: sprijin pentru proiectele de cercetare desfăşurate de consorţii cu 
participanţi din diferite ţări, cu scopul de a dezvolta noi cunoştinţe, noi tehnologii, produse, 
demonstraţie, activităţi sau resurse comune pentru cercetare 

 Reţelele de excelenţă: Sprijin pentru un program comun de activităţi puse în aplicare de un număr 
de organizaţii de cercetare care integrează activităţile lor într-un anumit domeniu, efectuate de 
echipe de cercetare din cadrul unui termen lung de cooperare. 

 Acţiuni de coordonare şi de sprijin: Sprijin pentru activităţile care vizează coordonarea sau 
sprijinirea activităţilor şi politicilor de cercetare (reţele, schimburi, acces transnaţional la 
infrastructurile de cercetare, studii,conferinte, etc). 

 Individuale, de sprijin pentru proiecte de "frontieră" in cercetare: Sprijin pentru proiecte 
desfăşurate de echipe de cercetare individuale naţionale sau transnaţionale. Această schemă va fi 
utilizată pentru a  sprijini proiectele de cercetare "de frontieră" conduse de un "investigator"  
finanţate în cadrul Consiliului European pentru Cercetare. 

 Sprijin pentru instruire şi dezvoltarea carierei cercetătorilor: Sprijin pentru instruirea şi 
dezvoltarea carierei cercetătorilor, utilizate în principal pentru punerea în aplicare a acţiunilor 
Marie Curie. 

 Cercetare în beneficiul unor grupuri specifice (în special IMM-uri): Sprijin pentru proiecte de 
cercetare şi dezvoltare tehnologică în care cea mai mare parte a cercetării se efectuează de către 
universităţi, centre de cercetare sau alte entităţi juridice, în beneficiul unor grupuri specifice, în 
special IMM-uri sau asociaţii de IMM-uri. 

2) Pentru a sprijini acţiunile puse în aplicare pe baza deciziilor de către Consiliu şi Parlamentul 
European (sau de către Consiliu, în consultare cu Parlamentul European, pe baza unei propuneri din 
partea Comisiei), Comunitatea va oferi sprijin financiar pentru initiative de scala larga (multi-
finantate). 

Cele nouă teme la nivel înalt propuse pentru acţiunea Uniunii Europene (UE) sunt următoarele: 
1. Sănătate 
2. Alimentaţie, agricultură şi biotehnologie 
3. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. A se vedea, de asemenea, PC7 pe IST 
4. Nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale şi noi tehnologii de producţie (NMP) 
5. Energie 
6. Mediu (inclusiv schimbări climatice) 
7. Transport (inclusiv aeronautică) 
8. Ştiinţe socio-economice şi umaniste 
9. Securitate şi Spaţiu 
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În plus, două teme sunt acoperite de Programul Cadru Euratom: 
- Cercetare in domeniul energiei de fuziune  
- Fisiune nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor 

 
Resurse pentru Tema 4: NMP 

Nanotehnologia, care face parte din Tema 4 "Nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale şi noi 
tehnologii de producţie - NMP" are un buget total de 3,5 miliarde € pentru perioada 2007 - 2013. 

ACTIVITATI IN TEMA NMP: 
Accentul a fost pus pe următoarele activităţi: 
• Activitatea 4.1 - Nanoştiinţe şi nanotehnologii 
- Studierea fenomenelor şi manipularea materiei la scara nanometrica şi dezvoltarea nanotehnologiilor 
care să conducă la fabricarea de noi produse şi servicii. 
• Activitatea 4.2 – Materiale 
- Utilizarea cunoştinţelor de nanotehnologii şi biotehnologii pentru produse şi noi procese. 
• Activitatea 4.3 - Noi tehnologii de producţie 
- Crearea condiţiilor pentru inovare continuă şi pentru dezvoltarea generica 
de producţii "active" (tehnologii, organizarea şi facilităţi de producţie, precum şi resurse umane), 
respectand cerintele de siguranta si de mediu 
• Activitatea 4.4 - Integrarea tehnologiilor pentru aplicaţii industriale 
- Concentrarea pe noile tehnologii, materiale şi aplicaţii pentru a răspunde nevoilor 
identificate de diferitele Platforme Tehnologice Europene 
 
Nanoştiinţe şi nanotehnologie 
Obiectivul general este de a creşte şi sprijini diseminarea cunoştinţelor generate în acest domeniu 
revoluţionar pentru toate sectoarele industriale. Cercetarea va fi dedicata pentru a crea materiale şi 
sisteme cu proprietăţi şi comportament pre-definite, bazate pe cunoştinţe şi experienţe crescute cu 
materia la scară nano. Accentul va fi cadea pe cunoştinţe noi cu privire la interacţiunile dintre atomi, 
molecule şi agregarea lor, atat cu entităţi naturale cat şi artificiale. Cercetarea va aborda, de asemenea, 
instrumentele relevante, unelte, liniile pilot şi activităţi demonstrative necesare pentru abordări noi în 
industria bazata pe nanotehnologie în cele mai promiţătoare sectoare industriale. În plus, activitatea se 
va concentra asupra unor provocări conexe şi contextului societal şi de acceptare a nanotehnologiei. 
Aceasta va include cercetarea cu privire la toate aspectele legate de evaluarea riscurilor (de exemplu, 
nanotoxicology şi ecotoxicologie), precum şi siguranţa, nomenclatura, metrologiei şi standarde care 
devin din ce în ce mai importante pentru a deschide calea pentru aplicaţii industriale. Aceste acţiuni de 
cercetare vor conduce la o nouă generaţie de înaltă valoare adăugată, produse şi servicii competitive, 
cu o performanţă superioară într-o gamă de aplicaţii, minimalizând în acelaşi timp orice potenţial 
impact advers asupra mediului şi a sănătăţii. 
Subiecte: fenomenele dependente de interfeţa şi dimensiune; proprietăţile materialelor la scară 
nanometrică; auto-asamblare; metrologie; concepte noi şi abordări; impactul asupra sănătăţii şi 
siguranţei; convergenţa tehnologiilor emergente 

 
Materiale 
Obiectivul general este de a genera noi cunoştinţe pentru a permite noi produse şi procese industriale 
care urmează să fie realizate prin exploatarea potenţialului abordărilor interdisciplinare în cercetarea 
din domeniul materialelor. Cercetarea se va concentra pe dezvoltarea de noi materiale bazate pe 
cunoaştere, cu proprietăţi predefinite. Acest lucru necesită un control inteligent al proprietăţilor 
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intrinseci, de prelucrare şi de producţie, luând în considerare impactul potenţial asupra sănătăţii şi a 
mediului pe parcursul întregului lor ciclu de viata. Accentul va fi pus pe noi materiale avansate 
obţinute prin utilizarea potenţialului nanotehnologiilor şi a biotehnologiilor şi / sau "învăţarea de la 
natură", si in particular nano-materiale de performanţă mai ridicata, bio-materiale şi materiale hibride. 
Va fi promovată o abordare multidisciplinară, care implică chimie, fizică şi din ce în ce mai mult 
ştiinţele biologice. 
Subiecte: materiale de înaltă performanţă, durabile şi bazate pe cunoaştere; proiectare şi simulare; 
materiale nano-, bio- şi hibride şi prelucrarea lor; tehnologii chimice şi industriile de prelucrare a 
materialelor  
 
Noi tehnologii de producţie 
Obiectivul general este de a crea continuu capacităţi inovatoare de producţie pentru a obţine poziţia de 
lider în produse şi procese industriale pe piaţa mondială. O nouă abordare de fabricaţie este necesară 
pentru transformarea industriei UE dintr-o resursă intensivă intr-o industrie bazata pe cunoaşterea 
mediului, si aceasta va depinde de adoptarea unor atitudini complet noi catre achiziţia continua, 
implementarea, protecţia şi finanţarea de noi cunoştinţe şi utilizarea acestora, inclusiv atitudinile faţă 
de producţie durabilă şi modele de consum. Cercetarea se va concentra pe un număr de componente: 
dezvoltarea şi validarea unor noi modele industriale şi strategii care sa acopere toate aspectele legate 
de ciclul de viaţă al produsului şi procesului; sistemele adaptive de producţie care să depăşească 
limitările existente în procesul de fabricaţie şi să permită şi noi metode de prelucrare; producţie în 
reţea pentru a dezvolta instrumente şi metodele de cooperare şi operaţiuni cu valoare adăugată pe o 
scară globală; instrumente pentru transferul rapid şi integrarea noilor tehnologii în proiectarea şi 
operarea proceselor de fabricaţie, precum şi exploatarea convergentă a tehnologiilor nano-, bio-, info- 
şi cognitiva pentru a dezvolta noi produse şi concepte de inginerie şi posibilitatea de noi industrii. 
Subiecte: producţie intensivă de cunoştinţe, noi paradigme pentru nevoile urgente ale industriei; 
producţie adaptiva, interconectate şi bazată pe cunoaştere; convergenţa tehnologiilor pentru 
următoarea generaţie de produse de înaltă valoare adăugată (nano, bio, info, cognitiva) 
 
Integrarea tehnologiilor NMP pentru aplicaţii industriale: 
Obiectivul general este de a accelera rata de transformare industrială prin exploatarea potenţialului de 
aplicare a noilor tehnologii generice. Integrarea noilor cunoştinţe si a tehnologiilor, nano-, de noi 
materaile şi de producţie vor fi sprijinite în aplicaţii sectoriale şi crosssectoriale, cum ar fi sănătatea, 
construcţii, industria spaţială, transport, energie, chimie, mediu, textile şi îmbrăcăminte, celuloză şi 
hârtie, şi inginerie mecanica, precum şi în obiectul generic al siguranţei industriale. Cercetarea se va 
concentra la cerinţele RTD, identificate prin diversele Platforme Tehnologice Europene. 
Subiecte: Integrarea tehnologiilor nano, de materiale şi de producţie în aplicaţii sectoriale şi 
intersectoriale (de exemplu sănătate, construcţii, transporturi, energie, chimie, mediu, textile şi 
îmbrăcăminte, celuloza şi hârtiei, inginerie mecanică) 
 

Cea mai mare parte de finanţare a cercetării este oferita în cadrul Programului de Cooperare, 
care este împărţit în zece teme distincte. Programul Cooperare este pus în aplicare prin: 

 Cercetare colaborativă 
 Coordonarea programelor naţionale de cercetare 
 Iniţiativele tehnologice comune 
 Platformele tehnologice 
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Aceste apeluri sunt diferite în sistemele lor de finanţare. Schemele sunt împărţite în " Proiecte în 
colaborare de integrare la scară largă " (LARGE) , " Proiecte de cercetare la scară mica sau mijlocie " 
(SMALL), "Proiecte de colaborare pentru IMM-uri (IMM)" (SME) şi "Pentru acţiunile de coordonare 
şi sprijin" (CSA) şi diferă printre altele, în repartizarea de fonduri, dimensiunile lor şi strategice lor se 
concentrează. 
Schemele de finanţare, LARGE, SMALL si SME se desfăşoară într-o abordare două etape, sistemul 
CSA într-o abordare etapă unica (propunere completă). 
 

4.3.Analiza situatiei existente in China 
(http://www.most.gov.cn/eng/programmes1;  http://www.azonano.com/details.asp?ArticleID=1202 ) 

Dezvoltarea rapidă a industriei nanotech in China se datorează în mare parte intervenţiei 
guvernului. Aparent adăugata la o listă de tehnologii prioritate la sfârşitul anilor 1990, cercetarea 
nanotech s-a bucurat de finanţare acordată de stat prin intermediul Planului Naţional 863 Hi-Tech R 
& D. 

Implementat pe parcursul a trei planuri succesive de cinci ani, programul a stimulat 
dezvoltarea Chinei in directiile high-tech, capacitate cercetare-dezvoltare, dezvoltare socio-economică 
şi de securitatea naţională. În aprilie 2001, Consiliul Statului Chinez a aprobat continuarea punerii în 
aplicare a celui de al 10-lea Plan de cinci ani.  
 
Orientare şi Obiective 
Obiectivele nationale ale acestui program în perioada celui de-al 10-lea Plan de cinci ani sunt: 

 sa stimuleze capacitatea de inovare în sectoarele high-tech, în special în domeniile strategice 
high-tech, cu scopul de a obţine o pozitie importanta în arena mondială 

 să realizeze progrese în domenii-cheie tehnice care se referă la viaţa economica şi securitatea 
naţională 

 sa realizeze „pasi" de dezvoltare în domenii cheie high-tech în care China se bucură de 
avantaje relative sau ar trebui să ia poziţii strategice cu scopul de a oferi sprijin high-tech 
pentru a îndeplini obiectivele strategice ale procesului de modernizare a Chinei. 
 

În conformitate cu obiectivele naţionale şi cerinţele pieţei, programul abordeaza o serie de sarcini şi 
previziuni de vârf high-tech de importanţă strategică. Acestea sunt: 
1) Elaborarea de tehnologii-cheie pentru construirea infrastructurii informaţionale a Chinei. 
2) Elaborarea de tehnologii cheie biologice, agricole şi farmaceutice pentru a îmbunătăţi bunăstarea 
poporului chinez. 
3) Obtinerea de noi materiale-cheie şi noi tehnologii de fabricaţie avansate pentru a impulsiona 
competitivitatea industrială. 
4) Progrese în tehnologii-cheie pentru protecţia mediului, dezvoltarea resurselor de energie şi pentru a 
servi la dezvoltarea durabilă a societăţii chineze. 
 

Organizare 
În conformitate cu sarcinile majore, priorităţile de dezvoltare sunt cuprinse în proiecte 

prioritare şi proiecte-cheie.  
Proiectele prioritare au drept scop încurajarea inovării, obţinerea drepturilor de proprietate 

intelectuală şi abordarea problemelor tehnologice cheie. Proiectele prioritare abordeaza 19 teme de 
cercetare-dezvoltare, cosiderate de  impact semnificativ asupra consolidarii punctele forte ale Chinei: 
peste 6 domenii prioritare high-tech în sectorul civil inclusiv IT, bio-tehnologie şi tehnologii agricole 
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avansate, tehnologia materialelor avansate, fabricare avansata şi tehnologie de automatizare, 
tehnologii energetice precum şi tehnologii de resurse şi de mediu. 

Proiectele cheie sunt centrate pe sisteme şi proiecte majore şi au drept scop punerea în comun 
a resurselor pentru a aborda problemele importante high-tech, în conformitate cu cerinţele de strategie 
naţionala majore, de piaţă şi aplicare. Rezultatele acestor proiecte trebuie sa faciliteze formarea de noi 
surse de creştere economică şi clustere industriale cu competitivitate internaţională, şi sa serveasca 
drept modele.  

Responsabilitatea sistemului de experti 
Un sistem de experti are rolul de a judeca si lua decizii tehnice pentru a trasa tendinta 

dezvoltarii high-tech, iar mai departe guvernul are rol de decizie. Sistemul de experti este format din 
comisii de specialisti pentru aprecierea prioritatilor si un panel de experti pentru evaluarea temelor de 
cercetare. Prima comisie are rolul de a supraveghea, evalua si sugera implementarea proiectelor in 
domenii prioritare relevante, in timp ce panelul de experti are rolul de a lua decizii tehnice pe teme 
relevante si mangementul lor in proiecte. 

Managementul celui de al 10-lea Plan de 5 ani include calcularea bugetului total, 
contabilitatea costurilor totale si responsabilitatile liderului de proiect. Punerea in comun de resurse si 
concentrarea pe probleme cheie sau proiecte cheie, sunt gestionate de grupul de experti general. In 
ceea ce priveşte gestionarea bugetului R & D, proiectele prioritare sunt in mare parte finanţate de către 
guvern care aloca un buget al planului.  Guvernele locale, industriile, întreprinderile şi întreaga 
societate sunt fi încurajate să isi crească participarea în cercetarea-dezvoltarea high-tech. 

Pentru o buna punere în aplicare a programului au fost adoptate o serie de măsuri: 
(1) Încurajarea inovaţiei. In atribuirea si evaluarea proiectelor , achizitia dreptului de proprietate 
intelectuală (DPI) este adoptata ca un indicator pentru a încuraja inovarea. 
(2) Consolidarea capacităţii de inovare a întreprinderilor şi incurajarea lor să devină entităţi tehnice 
de inovare. Au fost adoptate măsuri in atribuira,  evaluare şi aplicarea proiectelor bazate pe activităţi 
de cercetare orientate spre aplicaţie. 
(3) Consolidarea managementului şi protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală. Au fost initiate 
studii şi analize ale drepturilor de proprietate intelectuală înainte şi în timpul implementării Planului şi 
au fost definte în mod clar drepturile şi interesele statului, părţilor implicate în proiect, şi părţilor 
implicate în aplicarea, dezvoltarea, şi utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală. 
(4) Consolidarea integrarii Planului cu dezvoltarea high-tech locala. Au fost iniţiate proiecte de 
orientări care să ghideze dezvoltarea locală high-tech şi industriile asociate să cultive surse de creştere 
economică. 
(5) Incurajarea cooperarii internaţionale. Fonduri speciale sunt alocate pentru a facilita integrarea 
Programului 863 cu "Programul de cooperare internaţională Proiecte majore", şi sa sprijine şi să 
încurajeze punerea în aplicare a proiectelor de cooperare internaţională în cadrul Programului 863. 

Resurse: Dezvoltarea rapidă a industriei nanotech a Chinei se datorează în mare parte investiţiilor 
uriaşe pentru proiecte nanotech atât din partea guvernelor centrale şi locale.  
Impact socio-economic: Înainte de anul 2000, mass-media chineza nu a făcut practic nici o menţiune 
a conceptului de "nanotehnologie" sau potenţialul său pentru revolutionarea industriei de înaltă 
tehnologie a Chinei.  Cu toate acestea, astăzi, zeci de centre de cercetare importante şi sute de 
întreprinderi din China sunt implicate în producţia nanotehnologiilor, care a devenit rapid o industrie 
de miliarde de yuani. Concentrate în China in centre economice majore, cum ar fi Beijing, Shenyang, 
Shanghai, Hangzhou şi Hong Kong, aceste hub-uri urbane numara practic aproximativ 90 de procente 
din toata de cercetarea şi dezvoltarea nanotech a Chinei, si angajeaza o mare parte a societatii. 



Nanotehnologia in Romania: studiu prospectiv- NANOPROSPECT 

Raport Etapa 1, decembrie 2010 

 12

4.II. Rezultate asteptate 

 Subiectele NMP, vor urma directiile strategice identificate de către grupurile industriale 
consultative. Accentul va continua să fie cada pe eficientizarea resurselor şi energiei, protecţia 
mediului şi îmbunătăţirea asistenţei medicale. Următoarele zone sunt de aşteptat să fie vizate. 
- Susţinerea „Fabricii de Viitor”: de fabricaţie de înaltă performanţă, interacţiunea om-robot, maşini de 
fabricaţie adaptive pentru utilizarea optimă a energiei. 
- În domeniul de materiale cu eficienţă energetică: componente, post-echipare (de exemplu, sisteme de 
iluminat şi HVAC: sanatate, ventilatie, conditionare aer), modele de afaceri, materiale eco-friendly de 
construcţii, de încălzire urbană. 
- Pentru a răspunde nevoilor în domeniul energiei: nanotehnologii pentru stocarea eficientă a energiei 
şi a eficienţei energetice; materiale pentru conditii extreme, baterii şi celule fotovoltaice. 
-Pentru a aborda problemele de mediu şi dezvoltare durabilă: nanotehnologii pentru îmbunătăţirea 
calităţii aerului, solului şi decontaminarea apelor subterane, reciclare şi conversie; nanocataliyatori, 
materiale cu cost scazut, prelucrare si fabricaţie cu smisii scazute; bunuri de consum ecologice; de 
gestionare a resurselor pentru industriile de procesare; utilizarea resurselor regenerabile şi a 
materialelor ecologice în producţie. 
- Pentru a răspunde nevoilor în materie de sănătate şi siguranţă: aplicatii ale nanomedicinei inclusiv in 
imagistica in vivo, în diagnostic in vitro şi nanomedicina traductibila; biomateriale pentru medicina 
regenerativă; dispozitive implantabile. 
- Sprijin puternic pentru cercetarea NT sub aspecte de sănătate si siguranţa mediului precum şi pentru 
siguranţă in industrie. 

Nanotehnologia se regaseste deja în multe dintre obiectele de zi cu zi din jurul nostru, dar 
acesta este doar începutul. Nanotehnologia are potential de a face parte din multe tehnologii existente 
in toate sectoarele industriale. Iata cateva exemple: 

Sanatate si medicina. Progresele in tehnologia diagnosticarii vor permite medicilor sa puna 
diagnostice complete si rapide in mod curent. Medicatia de care un pacient are nevoie, va fi selectata 
special pentru fiecare individ pe baze genetice, evitandu-se astfel efectele secundare. Ca efect, se 
asteapta ca sistemul sanitar sa se tansforme din unul curativ in unul preventiv. 

Societate si mediu. Energia regenerativa va deveni normala, spre ex. celulele solare bazate pe 
puncte cuantice ar trebui sa fie cu 85 % mai eficiente. Vintul, valurile, energia geotermala vor fi de 
asemeni exploatate in mod eficient prin utilizarea de noi materiale si stocare sau eliberare mai 
eficienta datorita progreselor in domeniul bateriilor si pilelor de combustie. Noi sisteme de senzori 
ambientali vor monitoriza mediul si vor permite masuri imediate. Nanotehnologia va furniza solutii 
pentru combaterea poluarii si o mai buna utilizare a resurselor. 

Materiale noi. Nanomateriale cum ar fi puncte cuantice, nanotuburi de carbon si fuleren vor 
avea aplicatii in multe sectoare diferite datorita noilor proprietati. Punctele cuantice pot fi utilizate in 
celulele solare dar si in optoelectronica si in diagnoya medicala. Naotuburile de carbon pot fi utilizate 
in afisaje, ca conectori electronici, ca materiale de ranforsare a compozitelor polimere si chiar ca 
dispensori nanometrici de medicamente. Fulerenele pot fi utilizate in consecinta ca „containere” 
pentru eleiberare controlata de medicamente, in diagnoza medicala si chiar ca lubrifianti.  

Viitorul nanotehnologiei are un mare potential. Cu toate acestea, NT are, de asemenea, 
potenţialul de a schimba societatea mai mult decât revoluţia industrială. Aceasta va afecta toată lumea 
şi aşa ar trebui să fie dezvoltata pentru toată lumea. Toţi membrii societăţii trebuie să aibă un cuvant 
de spus în acest sens. 
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4.III. Analiza impactului economic al nanotehnologiei 

Crearea de companii este un indicator important pentru dezvoltarea si importanta economica a 
unei noi tehnologii. Companiile noi incep de obicei cu un active principal: brevetul pe o noua 
tehnologie pe care il exploateaza sau a carui licenta o vind altor companii cu capacitate de productie si 
distributie. 
In privinta noilor locuri de munca create, intreprinderile mici si mijlocii contribuie cel mai mult. 
National Science Foundation estimeaza ca aproximativ 2 milioane de muncitori din toata lumea vor fi 
implicati in NT, pina in 2015. Ei vor fi distribuiti in toate regiunile lumii, după cum urmează: 0.8 – 0,9 
milioane în SUA, 0.5 – 0,6 milioane în Japonia, 0.3-0,4 milioane in Europa, circa 0,2 milioane în 
regiunea Asia-Pacific cu excepţia Japoniei şi 0,1 milioane în alte regiuni. În plus, alte 5 milioane de 
locuri de muncă, sau în medie de 2,5 locuri de muncă pentru fiecare muncitor nanotech, ar trebui sa fie 
create (Roco, 2003). Chiar mai optimiste, Lux Research anticipeaza crearea a 10 milioane de locuri de 
muncă in intreprinderi bazate pe nanotehnologie, până în 2014. 

Luind in considerare numarul de institutii inregistrate pe Nanoforum, www.nanoforum.org (un 
forum pentru nanotehnologii finantat de Comisia Europeana) se poate observa ca din cele 1538 
organizatii inscrise in pina in august 2005 (figura), Germania detine numarul cel mai mare de 
inregistrari urmata de Franta si Anglia, iar raportat la marimea tarii, Olanda si Islanda au o dezvoltare 
NT remarcabila. In acest clasament, Romania se gaseste printre ultimele tari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cele mai importante evoluţii în crearea şi activitatea de companii şi locuri de muncă nanotech 

pot fi observate în Statele Unite. În Europa, Germania, joacă rolul cel mai important, dar la un nivel 
destul de moderat în comparaţie cu Statele Unite ale Americii al carui concurent real este Japonia. 
China, India şi Rusia sunt pregătite să se apropie de Europa, si se poate presupune că acestea vor arăta 
o dinamică semnificativă în deceniile următoare şi pot deveni concurenţi serioşi pe piaţa mondială a 
produselor şi pentru site-uri de cercetare şi de producţie. In acest moment insa, au indicatori buni 
pentru dezvoltare stiintifica si tehnologica. 

Analiza empirica a dezvoltarii economice a nanotehnologiei, incepe evident cu studii de piata. 
Aceste studii sunt dificil de realizat, datorita faptului ca nanotehnologia ca tot variaza mult in functie 
de scopurile pentru care e adresata, iar faptele reale nu sunt usor de masurat. Cu toate aceste, se 
anticipeaza o dezvoltare importanta a nanotehnologiei in industria farmaceutica si electronica, domenii 
in care se preconizeaza chiar  ca se poate ajunge la nivelul la  care se gasesc tehnologiile de informare 
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si comunicare. Aceasta dezvoltare, va avea de asemenea un impact extraordinar asupra numarului de 
locuri de munca in industria de fabricatie; companii Nanotech au fost create in trecut si mult mai multe 
sunt de asteptat sa apara in viitor. 

In ceea ce priveste finantarea NT, unele diferente intre regiunile lumii devin evidente. In timp 
ce in Statele Unite si Japonia exista o finantare echilibrata din fonduri private si publice, in Europa, 
investitorii privati participa mai putin substantial fata de agentiile de finantare publica. Pe de alta parte, 
nivelul fiantarii publice NT din Europa este competitiva la nivel mondial si indica o reactie timpurie a 
politicii europene de cercetare la noile oportunitati deschise de nanotehnologie si participare la cursa 
„nano”. Pe de alta parte, lipsa investitiilor private nu este specifica domeniului „nano”, aceeasi 
participare slaba se inregistreaza pentru cercetare/dezvoltare in general, si ca urmare lipsa acestor 
investitii trebuie pusa pe seama unor  motive mai generale in sistemul de cercetare industrial al 
Europei. 

Nivelul ridicat al finantarii publice a cercetarii in domeniul nanotehnologiei este foarte 
probabil sa aiba un impact pozitiv aspra cercetare S&T de excelenta din Europa. Cunosterea si 
proprietatea intelectuala sunt create in proiecte de cercetare care sunt in mare masura finantate din 
fonduri publice. Cu toate aceste, punerea in practica a tehnologiilor si obtinerea de produse de succes 
comercial depind, de asemenea, de implicarea industriei in aceste proiecte, care trebuie imbunatatita.  

 
4.IV. Impactul social al nanotehnologiei 

Nanotehnologia are un număr şi o varietate foarte mare de aplicaţii în multe sectoare diferite. 
Potenţial, nanotehnologia ar putea duce la o utilizare mai eficientă şi durabilă a resurselor şi poate 
avea un impact benefic pentru marea majoritate a oamenilor din întreaga lume. C u toate aceste, ca 
toate tehnologiile care exista, ea ar putea avea un impact negativ asupra societatii. Principalele aspecte 
includ: confidentialitatea, divizarea societatii, comunicarea si riscurile. 

Confidentialitatea 
Sistemele de senzori ambientali pot oferi informaţii utile, cum ar fi nivelul de poluare, 

condiţiile de trafic şi pot transmite rapid aceste informatii la dispozitive portabile, dar pot transmite, de 
asemenea, informaţii despre activităţile persoanelor fizice. Ca atare, potenţialul de abuz este prezent şi 
limitele de tipul „informaţii care pot fi capturate” trebuie să fie clar definite de societate, în general, 
prin intermediul sistemului legislativ. Problemele de confidenţialitate pot apărea, de asemenea, prin 
progresele în diagnosticarea medicală care să permită scanarea de rutină a oamenilor pentru 
diagnosticarea de bolii genetice. O astfel de tehnologie ar trebui să fie obligatorie pentru a permite 
tratamentul mai devreme? Dacă da, atunci ce se intampla cu dreptul pacientului de a alege? Dacă nu, 
atunci societăţile de asigurări de sănătate vor considera aceasta diagnosticare o condiţie necesara? 
Cine va avea acces la toate aceste informaţii şi cum vor fi păstrate in siguranta? 

Divizarea societatii 
Ca şi în cazul tehnologiilor precedente, cum ar fi IT, nanotehnologia ar putea avea ca efect 

largirea decalajului dintre bogaţi şi săraci, sau mai precis, lumea dezvoltată şi în curs de dezvoltare. În 
primul rând acest lucru poate fi resimtit prin progresele în asistenţa medicală, transport, aprovizionarea 
cu energie, etc care vor fi (mai) disponibile pentru cei bogati. Cu toate acestea, paradoxul poate veni, 
de asemenea, din utilizarea scăzuta a resurselor naturale. Multe din metalele preţioase şi mineralele pe 
care nanomaterialelor noi urmează să le înlocuiască, şi să reducă astfel dependenţa de non-
regenerabile, sunt exploatate în tarile in curs de dezvoltare. Pierderea acestor venituri, fără o strategie 
de înlocuire a acestora, va avea un impact negativ asupra economiei şi dezvoltarii acestor ţări. Pentru a 
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răspunde acestor efecte potenţiale, strategiile in nanotehnologie trebuie abordate diferit in ţări diferite, 
in functie de nevoile acelor tari. 

Comunicare 
Acceptarea noilor progrese ale nanotehnologiei şi, în special, a efectelor ei la scară largă, se poate 
realiza doar prin comunicare şi dialog între oamenii de ştiinţă, industriaşi, guverne şi societate în 
general. Acest lucru a fost ignorat de multe ori şi a dus la dezinformare şi neînţelegere cu privire la 
riscurile şi beneficiile asociate cu noile progrese. Necesitatea comunicarii a fost recunoscuta de către 
guvernele, agenţiile de finanţare a cercetării şi industrie, şi aceste institutii au acum initiative de a 
exploata activ dialogul cu oamenii de stiinta si cetatenii interesati, prin explicara implicatiilot noilor 
dezvoltari, cu scopul ca opiniile diferitilor membri ai societatii sa fie incorporate in planurile viitoare. 
Un exemplu in acest sens este  Planul Strategic NNI  care se gaseste deschis dezbaterii publice pe site-
ul: http://www.nano.gov/. 
 

Riscuri 
Nanomaterialele sunt în curs de dezvoltare, deoarece oferă avantaje in raport cu materialele 
convenţionale. Cu toate acestea, efectele pe care le pot avea asupra sănătăţii umane şi a mediului, în 
comparatie cu materiale convenţionale, sunt putin cunoscute. Câteva iniţiative au fost stabilite de către 
organizaţii non-guvernamentale pentru a consolida datele existente publicate, însă până în prezent 
efortul guvernelor in acest sens a fost scazut. Acest fapt incepe insa sa se schimbe, si politica 
guvernelor recomanda cresterea cercetarii fundamentale cu privire la riscurile pe care le implica 
nanomaterialele.

 

 
 
A.4.1.2. Analiza platformelor Europene care activeaza in domeniul 
nanotehnologiilor; Participarea Romaniei   

4.1.2.1 Analiza preliminara Platforme Europene in domeniul nanotehnologiilor 
(Responsabil: CO; P1-P10) 
 Platformele Tehnologice Europene ofera un cadru pentru definirea si dezvoltarea anumitor 

prioritati, calendare de lucru si planuri de actiune pentru un numar de directii strategice, pentru care 
obiectivele la nivel european legate de cresterea economica, competitivitate si sustenabilitate sunt in 
stransa legatura cu realizarile si evolutia din domeniile cercetare -tehnologie pe termen mediu si 
termen lung. Aceste platforme tehnologice sunt coordonate de mediul industrial si includ membri din 
institute de cercetare, universitati, ONG-uri, IMM-uri, institutii publice, autoritati nationale. 
Activitatile platformelor sunt concentrate asupra domeniilor cu relevanta pentru industrie, acoperind 
intregul lant economic si mobilizand autoritatile la nivel regional si local si promovand parteneriatele 
public-private.  

In anul 2010 a fost lansata Initiativa europeana pentru dezvoltarea durabila a 
nanotehnologiilor NANOFUTURES „(http://www.nanofutures.eu), care asigura 
conectarea si cooperarea intre toate platformele ce activeaza in domeniul 
nanotehnologiilor. Toate aceste platforme au emis sau au in curs de elaborare o 
agenda strategica pentru dezvoltarea celor mai importante directii de cercetare din 

domeniul respectiv, pe termen mediu sau lung. 
Viziunea strategica a acestei initiative: In zilele noastre sunt disponibile numeroase informatii 

despre nanotehnologii puse la dispozitie de platformele tehnologice, dar nu exista o perspectiva 
intersectoriala care sa defineasca punctele cheie ale activitatilor strategice in domeniul „nano”, 
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incluzand cerintele societatii, cele politice si cele legate de mediu. Cunoasterea acestor pumcte cheie 
ar permite optimizarea si maximizarea impactului resurselor care trebuie organizate, evitand astfel 
actiunile suprapuse si fragmentate si operand in general sub coordonarea unui singur responsabil 
capabil sa comunice cu publicul larg, organizatiile politice si alti actori, la diferite niveluri (local, 
regional, national, european si mondial). Pentru ca industriile sa poata profita cat mai bine de utilizarea 
nanotehnologiilor, trebuie sa fie luate in considerare urmatoarele aspecte: implicarea publicului larg si 
orientarea clara a tuturor initiativelor in beneficiul societatii; fragmentarea eforturilor din cercetare si 
inovare datorate caracterului interdisciplinar si complexitatii nanostiintelor; nevoia unei abordari 
convergente care necesita interactiuni intre stiintele vietii, chimie, microelectronica si alte sectoare; 
diferentele intre anumite regiuni ale Europei.  

A fost infiintata si NANOfutures Romania (http://www.nanofutures.ro), ai carei membri 
fondatori sunt:  INCDMNR-IMNR CTT AVANMAT; IPA S.A. Sucursala CIFATT Craiova; 
INCDFLPR; INCDFM; Universitatea Transilvania Brasov; Universitatea din Piteşti. 

Platforma tehnologica europeana pentru Micro si Nanofabricatie MINAM 
(http://www.minamwebportal.eu) a fost lansata in anul 2008 si include peste 600 membri din 36 tari. 
Intre acestia, se regasesc urmatoarele organizatii din Romania: INCD pentru Microtehnologie IMT-
Bucuresti; INCD pentru Inginerie Electrica - Cercetari Avansate - INCDIE ICPE-CA; Universitatea 
din Craiova - Facultatea de inginerie si managementul sistemelor tehnologice; Facultatea de 
Automatica, Calculatoare si Electronica; Universitatea Tehnica Iasi; Universitatea Tehnica Cluj-
Napoca; Microelectronica S. A. 

Platforma MINAM asigura schimbul de informatii in industriile de micro- si nano-fabricatie, 
pe teme legate de materiale, echipamente, componente si ofera suport pentru dezvoltarea industriei in 
domeniul nanotehnologiilor prin dezvoltarea in comun a unor strategii de cercetare-dezvoltare si 
educatie si prin intarirea legaturilor de cooperare intre IMMuri, industrie, institutii de cercetare, 
ONGuri si institutii publice. 

Platforma tehnologica europeana pentru fotonica PHOTONICS 21 
(http://www.photonics21.org) are ca obiectiv principal coordonarea activitatilor 

de cercetare-dezvoltare din Europa in domeniul fotonicii, cu aplicatii in cinci directii de importanta 
pentru industrie: Informatii si Comunicatii, Dispozitive de iluminat, Fabricatie, Stiintele vietii si 
Securitate. Platforma include 1400 membri din peste 49 tari, printre acestia numarandu-se si cateva 
organizatii din Romania: INCD pentru Microtehnologie IMT-Bucuresti; INCD pentru Fizica Laserilor, 
Plasmei si Radiatiei; INCD pentru Optoelectronica INOE 2000; Universitatea Politehnica Bucuresti; 
Universitatea Bucuresti, Facultatea de fizica; SC Optoelectronica SA. In luna ianuarie 2010 Platforma 
PHOTONICS 21 a publicat cea de 2-a Agenda Strategica, prima fiind elaborata in anul 2006.  

Platforma tehnologica europeana pentru nanoelectronica ENIAC 
(http://www.eniac.eu) dezvolta si implementeaza o strategie coerenta pentru 
nanoelectronica la nivel european. Romania este membru ENIAC din anul 2009. 

ENIAC Joint Undertaking (JU) este un parteneriat public-privat  care reuneste membrii ENIAC, 
Comisia Europeana si AENEAS (o asociatie care reprezinta actorii in domeniu din Europa). ENIAC 
JU lanseaza anual competitii de proiecte ce ofera suport pentru cercetarea aspectelor legate de 
integrarea si miniaturizarea dispozitivelor, imbunatatirea functionalitatilor, studiul unor noi materiale, 
procese si tehnologii, noi arhitecturi, procese inovative de fabricatie, noi metode de incapsulare. Pana 
acum au fost organizate 3 competitii, la care a participat si INCD pentru Microtehnologie IMT-
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Bucuresti (4 proiecte castigate). ENIAC JU se adreseaza aplicatiilor high-tech in comunicatii, 
transport, sanatate, energie si mediu, securitate si siguranta. 

Platforma ENIAC a elaborat trei versiuni ale Agendei Strategice pentru nanoelectronica (2005, 
2006, 2007) si un document privind perspectivele domeniului pana in anul 2020.  

Platforma tehnologica europeana pentru integrarea sistemelor inteligente EPoSS 
(http://www.smart-systems-integration.org) include membri din peste 20 tari, printre care se numara si 
INCD pentru Microtehnologie IMT-Bucuresti. Platforma EPoSS aduce impreuna actori din mediul 
privat si cel public pentru a stabili o abordare comuna la nivel european in privinta integrarii 
sistemelor inovative inteligente pornind de la cercetare pana la etapa de productie. Platforma isi 
propune mobilizarea resurselor umane din zona publica si privata si a resurselor financiare si 
tehnologice si formularea unei strategii in domeniu. Platforma este structurata pe 6 grupuri de lucru 
orientate spre industria auto, industria aerospatiala, tehnologii medicale, comunicatii pentru sisteme 
inteligente, securitate si siguranta, tehnologii cheie (materiale si procese, integrarea micro-nano-
biotehnologiilor, incapsulare dispozitive). Platforma organizeaza cel putin o conferinta anuala si 
intalniri pentru formarea de consortii. 

Platforma tehnologica europeana Advanced Engineering Materials and Technologies 
EuMaT (http://www.eumat.org) asigura implicarea mediului industrial altor actori importanti in 
stabilirea prioritatilor de cercetare-dezvoltare in domeniul tehnologiilor si materialelor avansate. 
Aceasta platforma va elabora o agenda strategica prin care vor fi identificate prioritatile si se vor 
stabili proritatile in domeniu. Platforma EuMaT promoveaza educatia si instruirea multidisciplinara, 
transferul tehnologic si inovarea, cooperarea si initiavele la nivel international si abordeaza probleme 
legate de impactul social al acestor tehnologii si materiale. Printre membri acestei platforme se numara 
si INCD pentru Inginerie Electrica - Cercetari Avansate - INCDIE ICPE-CA. 

Platforma EuMaT include 6 Grupuri de lucru, dintre care unul se adreseaza direct tematicii 
nanomaterialelor -Working Group 3. “Nanomaterials and Nano-Assembled Materials”. Acest 
grup abordeaza probleme legate de: nanomateriale multifunctionale pentru componente si microsisteme 
(materiale pentru senzori, actuatori, materiale cu coeficient redus de frecare, cu rezistenta imbunatatita la 
coroziune): imbunatatirea proprietatilor existente ale acestor materiale, noi functii, solutii mai ieftine; 
incapsulare pentru microsisteme, fabricarea nanomaterialelor – din laborator la linia de productie; nano-
compozite reciclabile pe baza de polimeri (biocompozite); suprafete nanostructurate; metode de fabricatie 
la costuri reduse pentru acoperiri folosite in medii cu actiune coroziva. 

Platforma tehnologica europeana INDUSTRIAL SAFETY (http://www.industrialsafety-
tp.org) include printre membri si urmatoarele organizatii din Romania: INCD pentru Tehnologii 
Criogenice si Izotopice - ICSI Ramnicu Valcea; INCD pentru Energie ICEMENERG; INCD pentru 
protectia muncii "Alexandru Darabont"; Centrul pentru Servicii de Radiocomunicatii; SC IPA - 
CIFATT Craiova; S.C. Active Soft S.R.L.  Grupul de lucru “Nanosafety - Safety related to 
nanotechnology” trateaza aspecte privind riscurile asociate inovarii si nanotehnologiilor, in special 
riscuri legate de sanatate. 

Platforma tehnologica europeana Nanomedicine s-a format la initiativa unor grupuri din 
industrie si cu participarea Comisiei Europene. Platforma de nanomedicina asigura coordonarea 
eforturilor comune din cercetare ale membrilor platformei si faciliteaza comunicarea intre participanti 
din industrie, IMM-uri, mediul academic, institute de cercetare, clinici si pacienti. In cadrul platformei 
sunt organizate conferinte anuale si intalniri pentru formarea de consortii, cum ar fi ETP 
Nanomedicine General Assembly and Forum 2010, Milano, Italia si Proposers’ day, Berlin, Aprilie 
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2010, la care au participat peste 80 specialisti pentru formarea de consortii la call-uri FP7 si 
EuroNanoMed ERA-NET.   EuroNanoMed ERA-NET este un proiect rezultat in urma interactiunilor 
din cadrul Platformei de nanomedicina, proiect in cadrul caruia sunt lansate anual competitii de 
proiecte in domeniul nanomedicinei. Pana acum au fost lansate doua astfel de competitii, Romania 
participand doar la competitia din anul 2010, la care a castigat 1 proiect coordonat de Institutul de 
Biologie si Patologie Celulara “Nicolae Simionescu” al Academiei Romane (“Nanoparticles designed 
to target chemokine-related inflammatory processes in vascular diseases and cancer metastasis and 
implementation of a biosensor to diagnose these disorders”) si 2 proiecte in parteneriat.  

Platforma de Nanomedicina a elaborat o Agenda Strategica in anul 2006 si un document ce 
prezinta perspectivele pentru cele mai importante directii de cercetare din domeniu (Roadmaps in 
Nanomedicine towards 2020). Cele trei directii prioritare identificate de PTE Nanomedicina sunt: 
diagnosticarea cu ajutorul nanotehnologiilor (inclusiv imagistica medicala); administrarea si 
eliberarea controlata a medicamentelor si medicina regenerativa. Nanomedicina ofera o 
perspectiva pozitiva pentru gasirea unor tratamente  mai eficiente si mai putin costisitoare pentru 
pacienti, avand un impact pozitiv la nivelul intregii societati prin cresterea calitatii vietii si a duratei de 
viata. Membri din Romania ai Platformei de nanomedicina sunt INCD pentru Microtehnologie IMT-
Bucuresti – reprezentant al Romaniei in Mirror Group, INCD pentru Metale Neferoase si Rare si 
Institutul de Chimie Fizica „Ilie Murgulescu” al Academiei Romane. Acesti membri participa la 
conferintele organizate de PTE Nanomedicina, adunari generale si sedintele grupurilor de lucru ale 
platformei. Colectivele de cercetare din institutele membre in platforma, dar si din alte institute cu 
activitati in domeniul nanomedicinei (INCD in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "Victor 
Babes”; Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iasi; INCD pentru Fizica Tehnica Iasi;  
INCD pentru Inginerie Electrica - INCDIE ICPE-CA) isi prezinta ofertele de colaborare sub forma 
unei brosuri in limba engleza, editata de IMT-Bucuresti, actualizata periodic si transmisa cu ocazia 
participarilor la evenimentele PTE Nanomedicina.  

 
4.1.2.2 Analiza preliminara a posibilitatii de adaptare la legislaţia UE relevantă 
pentru domeniul nanotehnologiilor; protectie mediu (Responsabil:CO; P1-P10) 

Standardizarea reprezinta un mecanism important pentru sustinerea inovarii si aplicarea 
legislatiei. Un numar de organizatii nationale, europene si internationale emit standarde care se 
adreseaza in totalitate sau doar partial protectiei sanatatii si mediului in raport cu obtinerea si utilizarea 
chimicalelor si produselor care contin nanomateriale. La nivelul acestor organizatii exista Comitete 
Tehnice dedicate nanotehnologiilor.  

Comitetul Tehnic ISO TC 229 pentru standarde in domeniul nanotehnologiilor a fost 
infiintat in anul 2005 si se ocupa cu elaborarea standardelor pentru: terminologie si nomenclator; 
metrologie si instrumentatie, incluzand specificatii pentru materiale de referinta; metodologii de 
testare; modelare si simulare; activitati stiintifice desfasurate in domeniile sanatate, siguranta si mediu. 

Pana acum au fost publicate urmatoarele standarde internationale in domeniul 
nanotehnologiilor:  

1. ISO 10801:2010: Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles for inhalation toxicity 
testing using the evaporation/condensation method 

2. ISO 10808:2010: Nanotechnologies - Characterization of nanoparticles in inhalation exposure 
chambers for inhalation toxicity testing 

3. ISO/TS 10867:2010: Nanotechnologies - Characterization of single-wall carbon nanotubes using 
near infrared photoluminescence spectroscopy 
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4. ISO/TS 11251:2010: Nanotechnologies - Characterization of volatile components in single-wall 
carbon nanotube samples using evolved gas analysis/gas chromatograph-mass spectrometry 

5. ISO/TR 11360:2010: Nanotechnologies - Methodology for the classification and categorization 
of nanomaterials 

6. ISO/TR 12802:2010: Nanotechnologies - Model taxonomic framework for use in developing 
vocabularies - Core concepts 

7. ISO/TR 12885:2008: Nanotechnologies - Health and safety practices in occupational settings 
relevant to nanotechnologies 

8. ISO/TS 27687:2008: Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - 
Nanoparticle, nanofibre and nanoplate 

9. ISO 29701:2010: Nanotechnologies - Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro 
systems - Limulus amebocyte lysate (LAL) test 

10. ISO/TS 80004-1:2010: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms 
11. ISO/TS 80004-3:2010: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects 

Unul dintre cele mai recente rapoarte tehnice ISO din anul 2010, ISO/TR 11360:2010 
„Nanotehnologii. Metodologie de clasificare a nanomaterialelor”, propune o metodologie completă 
şi armonizată la nivel internaţional pentru clasificarea nanomaterialelor. ISO / TR 11360 introduce un 
sistem numit “nano-tree“, care plaseaza conceptele nanotehnologiei intr-un context logic, indicand 
relatiile dintre ele sub forma unui arbore ramificat. Elementele de baza si comune sunt definite ca 
trunchiul principal al arborelui si nanomaterialele sunt apoi diferentiate in ceea ce priveste structura, 
natura chimica si alte proprietati. Peter Hatto, preşedinte al Comitetului Tehnic ISO/TC 229 care a 
elaborat standardul, a declarat: “Documentul ofera utilizatorilor o imagine structurata a 
nanotehnologiei, facilitand o intelegere comuna a conceptelor sale; acesta ofera o abordare 
sistematica”; “Beneficiile aduse de acest domeniu in curs de dezvoltare sunt enorme. Cel mai 
important, ISO / TR 11360 va promova o comunicare clara si eficienta in randul consumatorilor 
industriali precum si in randul guvernelor si organismelor de reglementare”. 

Conform ISO/TC 229, nanotehnologiile (ISO/DTS 80004-1) sunt definite ca: “aplicarea 
cunostintelor stiintifice pentru manipularea si controlul materiei la scara nanometrica pentru a folosi 
proprietatile dependente de marime si structura si fenomenele diferite de cele asociate moleculelor sau 
atomilor. Nota: manipularea si controlul includ sinteza materialului.” 

Definirea termenului de “nanomaterial” a fost si este inca indelung dezbatuta in cadrul Uniunii 
Europene. In anul 2006 Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) a format 
Organismul de lucru pentru nanomateriale (Working Party on Manufactured Nanomaterials - WPMN), 
care a adoptat la acea vreme o definitie a “nanomaterialului” data prin ISO/TC 229 si inca asteapta 
adoptarea unei definitii agreata la nivel comun de toate organismele.   

Comitetul stiintific al Uniunii Europene pentru produse destinate consumatorilor a emis in 
decembrie 2007 un material despre “Siguranta utilizarii nanomaterialelor in produse cosmetice”. 
Legile stabilite de Uniunea Europeana referitoare la produsele cosmetice prevad ca definitia 
nanomaterialelor sa fie mereu adaptata conform progresului din domeniu si impun mentionarea 
nanomaterialelor in lista de ingrediente continute de produsul respectiv. 

O propunere a Comisiei Europene pentru stabilirea unor reguli privind noi produse 
alimentare este in lucru in acest moment (va modifica legea CE nr. 258/97) si va considera si  
aspectele legate de folosirea nanomaterialelor. 

Comitetul Tehnic 352 pentru nanotehnologii al Comitetului European pentru 
Standardizare (CEN) a fost infiintat la sfarsitul anului 2005 si a dezvoltat o serie de standarde.  
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- Standarde publicate: CEN ISO/TS 27687:2009: Nanotechnologies - Terminology and definitions 
for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate  

- Standarde in curs de aprobare: ISO/DTS 13830:2010 - 00352007 FprCEN ISO/TS 13830: 
Guidance on the labelling of manufactured nano-objects and products containing manufactured nano-
objects. 

In Romania, Comitetul Tehnic 378 pentru standardizare in domeniul nanotehnologiilor 
(din cadrul ASRO – Asociaţia de Standardizare din România), are definit urmatorul domeniu de 
activitate: „Standardizarea tehnologiilor relevante pentru produsele şi sistemele electrice şi electronice 
din domeniul nanotehnologiilor”. Preşedintele CT 378 este Dr. fiz. Lidia Magdalena Ciurea, 
INCDFM-Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare de Fizica Materialelor,  Secretar: Dr. ing. 
Mircea Ignat, INCDIE ICPE-CA-Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în ingineria 
Electrică.  

In lipsa unei legislatii adresate in mod direct domeniului nanotehnologiilor la nivel european, 
au fost publicate „coduri de buna conduita” in utilizarea nanotehnologiilor. 

Comisia Europeana a recomandat Statelor membre UE sa adopte un cod de buna 
conduita pentru cercetare responsabila in nanostiinte si nanotehnologii, publicat in iulie 2008 
(“COMMISSION RECOMMENDATION of 07/02/2008 on a code of conduct for responsible 
nanosciences and nanotechnologies research”). Comisia indruma Statele membre sa tina cont de 
principiile si recomandarile stabilite prin acest cod de conduita atunci cand implementeaza propriile 
strategii de reglementare sau standarde privind cercetarea-dezvoltarea si sa considere aceste principii 
ca parte integranta a mecanismelor de asigurare a calitatii la nivel institutional.  

  
Bibliografie:  

- JRC Reference Report „Considerations on a definition of nanomaterial for regulatory purposes”, iulie 2010 
(http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_2010_11_gmo_analysis_compendium.pdf) 

- http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=381983 
- http://www.consultanta-certificare.ro/stiri/iso-11360-clasificarea-catalogarea-nanomaterialelor.html  
- http://www.asro.ro/romana/standard/CTmementoSite.html#BM378 
- http://www.cen.eu/cen/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops/CENTechnicalCommittees/Pages/default.a

spx?param=508478&title=CEN/TC 352 
- http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/nanocode-rec_pe0894c_en.pdf 
- Dissemination report from Nanosafe project „Do current regulations apply to engineered nanomaterials? 

Standards – Why standardisation and standards are important?” 
(http://www.nanosafe.org/scripts/home/publigen/content/templates/show.asp?P=63&L=EN&ITEMID=13)   

 
 
Subcapitol 4.2 
A4.2. Evaluarea capacităţii de participare a instituţiilor româneşti la marile 
colaborări internaţionale în acest domeniu pe perioada 2011-2020 

4.2.1 Raport preliminar privind evaluarea participarii instituţiilor româneşti la 
marile colaborări internaţionale în domeniul nanotehnologiilor pe termen scurt 
(2011-2013) (Responsabil: P3; P1-P10) 

 

In Romania, tematica “nano” a devenit subiect pentru proiectele propuse din anul 2005, cand 
au fost castigate un numar de 87 proiecte CEEX cu teme diverse, acoperind in special domenii ale 
cercetarii fundamentale: obtinere de noi materiale pentru aplicatii in domenii de interes (biotehnologie, 



Nanotehnologia in Romania: studiu prospectiv- NANOPROSPECT 

Raport Etapa 1, decembrie 2010 

 21

agricultura, alimentatie, sanatate, protectia mediului, ameliorare ambientala, etc.), studierea 
fenomenelor de suprafata, interfata, de volum a nanostructurilor, studierea proprietatilor 
nanostructurilor si a amplificarii acestora datorita nanostructurarii. In anul 2006 au fost castigate un 
numar de 119 proiecte CEEX iar tematica acestora s-a diversificat, in titlurile proiectelor aparand 
cuvinte cheie ca dispozitive semiconductoare, celule solare, dezvoltare de tehnologii, etc., ceea ce 
indica o crestere a interesului cercetatorilor catre aplicarea materialelor in dispozitive. In anul 2007, 
odata cu lansarea programului national PNII, au fost cistigate un numar de 98 de proiecte ‘nano”, 
dupa cum urmeaza: 13 proiecte IDEI, 27 CAPACITATI, 58 PARTENERIATE. Temele proiectelor se 
diversifica si mai mult dar, asa cum e usor de inteles, cercetarea “nano” aflandu-se inca intr-un stadiu 
incipient, temele apartin preponderent cercetarii fundamentale. Remarcabil este faptul ca cele 27 de 
proiecte CAPACITATI au dus la infiintarea de laboratoare moderne de obtinere, caracterizare si 
simulare de nanostructuri. In anul 2008 au fost castigate 9 proiecte INOVARE, 40 IDEI si 53 
PARTENERIATE. Se remarca numarul mare de proiecte PARTENERIATE, care este de presupus ca 
au condus la consolidarea de colaborari stiintifice interdisciplinare, cat si la unele colaborari cu IMM-
uri.  

Pe de alta parte, se constata un numar de 43 de proiecte FP6 (cifrele au fost extrase de pe 
pagina NANOPROSPECT) si 41 de proiecte FP7, 31 dintre aceste proiecte fiind in cadrul NMP. 
Institutiile romanesti au dovedit deci capacitate de participare in proiecte europene pe teme nano. 

In cei cinci ani in care s-au derulat proiecte “nano” in Romania s-a format o masa critica de 
specialisti capabili sa abordeze tematici in domeniu, s-a achizitionat o infrastructura de nivel mondial, 
adecvata sustinerii cercetarilor in domeniu, s-au dezvoltat colaborari interdisciplinare nationale si 
internationale. Toate aceste realitati constituie premise importante care arata capacitatea institutiilor 
romanesti de a participa la marile colaborari internationale. Desigur, durata de timp sensibil mai mica 
fata de cea a altor tari in care cercetatorii romani s-au familiarizat cu complexitatea abordarii 
tematicilor NANO, contrabalanseaza aceste “puncte tari”. 

In plus, o parte din scolile doctorale si/sau postdoctorale in derulare abordeaza tematici “nano”, 
contribuind la consolidarea acestei mase critice. 

 
A.4.2.2 Raport preliminar privind evaluarea capacităţii de participare a 
instituţiilor româneşti la marile colaborări internaţionale în domeniul 
nanotehnologiilor pe termen mediu (2014 - 2020) (Responsabil:P9 – INCD pentru Metale 
Neferoase si Rare IMNR) 
 
In aceasta prima etapa a proiectului a fost efectuata o analiza preliminara a participarii 

instititutiilor romanesti in proiecte FP7 (primele 3 call-uri si ERA NET Nanomedicine). Rezultatele 
au fost obtinute prin analiza informarilor primite in timpul participarii la Comitetul de Program NMP. 

Participare la apelurile FP7: 
- Numar proiecte cu participare romaneasca la competitiile FP7 in perioada 2007-2009: 29 
- Numar participanti: 30, din care pe tipuri de societati: 11 INCD, 1 I-AR, 3 UNI; 6 IMM, Altele: 
ANCS; CNMP, 1 ONG, 1 Asociatie profesionala 
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Fig. 4.2.2.1 Distributia pe domeniile din tematica 4-NMP 
 
Tipurile de proiecte cu participare romaneasca finantate pe domenii sunt prezentate in diagramele 

urmatoare: 
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Concluzii preliminare: 

- Au fost abordate toate cele 4 directii majore ale tematicii NMP; 
- Ponderea INCD-urilor este cea mai mare; 
- A crescut ponderea IMM-urilor participante; 
- Activitate mai sustinuta a ANCS-CNMP pentru sustinerea proiectelor ERA-NET 
- Directiile noi lansate prin PPP inca slab abordate. Este necesara o activitate specifica de 

promovare la nivel guvernamental si local pentru ca fondurile alocate vor creste  
 
Propuneri: 

- Continuarea sustinerii in FP7 si FP8 a tuturor celor 4 directii majore; 
- Sprijin mai accentuat pentru studiul nano-toxicologiei si riscurile legate de nanomateriale si 
nanotehologii; 
- Sprijinirea Comitetului Tehnic Roman pentru standardizare in domeniul Nanomaterialelor si 
nanotehnologiilor; 
- Politica de clustere  cu parteneri traditionali pentru accesul la fondurile UE ale Infrastructurilor 
nationale de cercetare dezvoltate prin fonduri  structurale;  
- Sustinerea infrastructurii de inovare si transfer pentru sprijin in scrierea de proiecte competitive 
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A.4.2.3. Raport preliminar privind analiza factorilor interni de influenţă (puncte 
tari, puncte slabe), precum şi a celor externi (oportunităţi, ameninţări) 1 
(Responsabil:P7; CO, P1-P10) 
Au fost identitificati urmatorii factori interni si externi care pot influenta capacitatea de 

participare a instituţiilor româneşti la marile colaborări internaţionale în domeniul nanotehnologiilor: 
PUNCTE TARI 

 Resursa umana inalt calificata, validata prin 
publicatii in reviste internationale de specialitate, 
bine reprezentata in domeniile cu impact direct 
asupra nanotehnologiilor: stiinta materialelor, 
fizica, chimie, biologie, medicina, inginerie s.a.  
 Scoli romanesti recunoscute international, cu 

traditie indelungata in domeniile mentionate.  
 Dotari cu echipamante specifice performante,  

de ultima generatie.  
 Relatii internationale institutionale cu actori 

principali in domeniul Nanostiintelor si 
Nanotehnologiilor (nu doar personale- stagii de 
doctorat sau postdoc in laboratoarele acestora).  
 Participari efective, cu rezultate notabile, la 

proiecte europene. 
 

PUNCTE SLABE 
 Fragmentarea  si monospecializarea resursei 

umane. Este nevoie de o masa critica si de 
colective multidisciplinare. 
 Fragmentarea obiectivelor cercetarii, datorata 

in principal fragmentarii finantarii. Finantarea 
unui cercetator sau a unui colectiv se realizeaza 
din contracte cu tematici diferite. 
 Instabilitatea resursei umane, in special in zona 

postdoc, instabilitate determinata de mentinerea 
gradientilor financiari mari si de incertitudinile 
unei prognoze pe termen mediu si lung. 
 Absenta unei strategii nationale in ceea ce 

priveste dotarea cu echipamente performante, 
pentru a se evita achizitii multiple de 
echipamente mai putin performante si a se 
incuraja dotarile complementare. 
 Dificultati in stabilizarea personalului tehnic cu 

calificare superioara. Este necesar un program 
national special, altfel accesul la echipamente  
performante din partea altor colective ramane 
doar un deziderat.  

OPORTUNITATI 
 Existenta unor strategii europene si americane 

in domeniul nanotehnologiilor, pentru 2011-2020. 
Corelarea Strategiei nationale in domeniu. 
 Un numar relativ mare de tineri cercetatori 

postdoc s-au intors in tara sau doresc sa se 
intoarca. Creste ponderea tinerilor in cercetarea 
romaneasca. 
 Coagularea unor colective multidisciplinare cu 

sanse de a realiza cu adevarat abordari 
interdisciplinare, inclusiv in domeniul 
nanotehnologiilor. 
 Dotari fara precedent in cercetarea romaneasca. 
 Programe europene destinate cu precadere 

tarilor din zona sud-est europeana.  

AMENINTARI 
 Incertitudinile privind finantarea cercetarii din 

Romania 
 Amplificarea procesului de tip brain drain 

pentru tinerii (si nu numai) care poseda 
experienta in utilizarea echipamentelor 
performante 
 Intarzierea adoptarii unor strategii coerente 

pentru realizarea unor consortii tematice 
puternice intre institutii de invatamant superior si 
de cercetare (a se vedea experienta Germanei) 
 Absenta unui sistem national unitar de evaluare 

a cercetarii / institutii si / cercetator. 
 Absenta unor reglementari privind evaluarea 

periodica individuala a cercetatorilor (si cadrelor 
universitare), indiferent de titlul dobandit 
(inclusiv pentru CSI si Prof.univ.) 

 

                                                 
1 Prezenta analiza se bazeaza pe documentele internationale consultate, Cartea alba GENNESYS si 
National Nanotechnology Innitiative , si pe datele incluse in baza de date NANOPROSPECT 


