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Comunicat de presă 
 

Participare la Evenimentul  

“BURSA NAȚIONALA A INVENȚIILOR ROMÂNEȘTI” 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie-IMT Bucureşti, cu sediul în Voluntari, 

strada Erou Iancu Nicolae nr. 126A, in calitate de beneficiar al proiectului „Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor 

Generice Esenţiale (TGE), utilizând o PLATformă de interacţiune cu intreprinderile competitive (TGE-PLAT)”- 

Număr înregistrare electronică/ Cod SMIS 105623, în baza contractului de finanţare nr. 77/08.09.2016, încheiat cu 

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi 

pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul 

Operaţional Competitivitate (POC), anunţă participarea la prima ediţie a evenimentului “BURSA NAȚIONALĂ A 

INVENȚIILOR ROMÂNEȘTI”.  

Evenimentul “BURSA NAȚIONALĂ A INVENȚIILOR ROMÂNEȘTI” a fost organizat de către Ministerul Cercetării şi 

Inovării (MCI) în parteneriat cu Camera Deputaților și cu Camera de Comerț și Industrie a României la Palatul 

Parlamentului, în data de 20 iunie 2017. În cadrul evenimentului au fost prezentate toate invenţiile participante şi 

medaliate în anul 2017 la saloanele de la Geneva şi Barcelona. Organizatorii au urmărit realizarea unei interacţiuni 

între inventatori din cadrul sistemului de cercetare şi potenţiali beneficiari interesaţi în preluarea rezultatelor 

cercetării. 

Cu această ocazie, proiectul a prezentat, în cadrul standului IMT Bucureşti, Oferta publică de servicii TGE-

PLAT (versiunea iunie 2017) care poate fi oferită firmelor în vederea realizării de activităţi specifice de tip B, C sau D. 

IMT Bucureşti a prezentat în cadrul standului exponate însoţite de fişe de prezentare, filme, roll-up-

uri,  postere ale invenţiilor participante şi medaliate în anul 2017 la saloanele de la Geneva şi Barcelona. Obţinerea 

acestor rezultate au la bază şi servicii prezentate în Oferta publică de servicii TGE-PLAT (versiunea iunie 2017). Au 

fost distribuite exemplare ale ofertei, atât în format pe hârtie cât şi în format electronic (CD). 

Proiectul TGE-PLAT este destinat transferului de cunoştinţe în beneficiul întreprinderilor, printr-o varietate 

de activităţi pornind de la informare şi consultanţă şi finalizând cu servicii ştiintifice sau tehnologice şi activităţi CD 

dedicate. Oferta IMT se bazează pe utilizarea unui grup de  Tehnologii Generice Esentiale (TGE) de care dispune 

institutul (micro-nanoelectronica, fotonica, nanotehnologii) în cadrul specializării inteligente„Tehnologiile 

informaţiei şi comunicaţiilor, spaţiu şi securitate”, cu focalizare pe subdomeniul 2.3 (securitate) şi folosind 

infrastructuri deja existente în institut (CTT-Baneasa, MINATECH-RO, IMT-MINAFAB). Sunt avute în vedere 

următoarele direcţii principale pentru activitatea CD: Microsenzori (de temperatura, bio-chimici, optici, de 

presiune), Componete fotonice si sisteme cu aplicatii in spatiu si securitate şi Dispozitive si sisteme  pentru unde 

milimetrice, submilimetrice si in domeniul Terahertzilor.   

Valoarea totală a proiectului este de 15.397.500 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este de 

13.437.500,00 lei din care suma 11.249.875 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.187.625 lei din bugetul naţional. 

Proiectul este deschis tuturor firmelor româneşti interesate de domeniu. Tematica de interes poate şi ea 

cuprinde aspecte noi pe cele trei direcţii CD menţionate. Deoarece este de aşteptat ca cererea să depăşească 

resursele financiare ale proiectului, selecţia proiectelor CD finanţabile va fi facută prin competiţie. 

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 

Competitivitate 2014-2020. 

 

Date de contact: Director de proiect, Dr. Raluca Muller, Tel: 021.269.07.70; fax: 021.269.07.72; e-mail: 

raluca.muller@imt.ro. Pagina de web a proiectului: www.imt.ro/TGE-PLAT 
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