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Cooperarea europeana în domeniul ştiinţei şi tehnologiei 
(COST)
Finanţator: Uniunea Europeana
Sursa: Europa.eu
NOU!
Informaţii suplimentare:
http://www.cost.eu/participate/open_call

Activităţile COST sunt desfăşurate de echipe de cercetători cu 
scopul de a consolida bazele pe care se construieşte excelenţa 
în domeniul ştiinţific în Europa. 

Propunerile trebuie să includă cercetatori din cel putin cinci state 
membre ale COST. Sprijinul financiar se poate situa în jurul valorii de 
100 000 EUR pe an, în mod normal pe o perioada de 4 ani, în functie 
de bugetul disponibil

Data pentru depunerea propunerilor 
preliminare este 30 septembrie 2011, ora 17.00 
(ora Bruxelles-ului). 
Maximum 80 de propuneri complete vor fi 
invitate pentru selectia finala a unui numar 
de maximum 30 de actiuni noi, în functie 
de bugetul disponibil. Propunerile complete 
vor fi solicitate pana la 25 noiembrie 2011, 
urmand ca acestea să fie depuse pana la 27 
ianuarie 2012, iar deciziile sunt preconizate 
pentru luna iunie 2012. Se preconizeaza 
ca urmatoarea data de depunere să fie 30 
martie 2012. 
Propunerile trebuie depuse on-line pe site-ul 
internet al biroului COST.

Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea 
regională durabilă şi reducerea emisiilor
Finanţator: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri
Sursa: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri
Informaţii suplimentare:
http://www.minind.ro/

Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici 
care realizează investiţii iniţiale în oricare dintre cele opt 
regiuni de dezvoltare ale României, care activează în toate 
sectoarele industriale şi în sectorul producerii energiei 
electrice şi termice. Potenţialii beneficiari pot fi întreprinderi 
mari, mijlocii sau mici, inclusiv microîntreprinderile.

Bugetul total estimat alocat al schemei este de 318.800.000 Euro, 
echivalent în lei, din care 287.300.000 Euro, echivalent în lei, reprezintă 
fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională şi 31.500.000 Euro, echivalent în lei, reprezintă 
fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi este defalcat estimativ 
pe ani astfel:
- 2008 - 33,3 mil. Euro; - 2009 - 48,8 mil. Euro;
- 2010 - 63,3 mil. Euro; - 2011 - 65,9 mil. Euro;
- 2012 - 57,1 mil. Euro; - 2013 - 50,4 mil. Euro. 

Prezenta schemă intră în vigoare la data 
publicării ei în Monitorul Oficial al României 
şi se aplică până la data de 31 decembrie 2013.

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 
Finanţator: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri
Sursa: Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru IMM-uri 
Informatii suplimentare:
http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/anunt-
important-7/

Beneficiarii programului sunt tinerii debutanţi în afaceri, cu 
vârsta de până la 35 de ani, care nu au mai deţinut calitatea 
de acţionar sau asociat în vreo firmă şi au un plan bun de 
afaceri cu care să obţină un punctaj cât mai mare la aplicaţia 
on-line.

Finanţarea programului se va face cu fonduri de la bugetul de stat 
prin acordarea de alocaţii financiare nerambursabile (AFN), pentru cel 
puţin 1100 de microîntreprinderi.

Începând cu data de 
14 februarie 2011 solicitanţii 
pot depune cererile de înmatriculare
 ale SRL-D la Oficiile 
Registrului Comerţului.
Înscrierea on-line a planurilor de afaceri 
de către SRL-D va fi activă începând cu data 
de 22.02.2011 la următorul link: http://
programenationale2011.aippimm.ro/

Programul de finanţare a consultanţei în afaceri BAS 
România 2011
Finanţator: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare
Sursa: www.basromania.ro
NOU!
Informaţii suplimentare:
http://www.basromania.ro/

Proiectele cofinanţate de BAS pot fi realizate de firme de 
consultanţă sau consultanţi individuali, persoane fizice 
autorizate care îndeplinesc următoarele condiţii:
- să fie persoană juridică cu capital majoritar românesc sau 
persoană fizică autorizată română;
- să aibă cel puţin doi ani de experienţă în domeniul respectiv 
de consultanţă;
- să aibă cel puţin trei proiecte de consultanţă realizate în 
domeniul respectiv de consultanţă;
- să aibă în echipa de consultanţă cel puţin un consultant 
senior, având minim 3 ani de experienţă relevantă pentru 
proiectul respectiv.
Sunt eligibile atât  firme care activează în sectorul serviciilor, 
cât şi al producţiei.

Companiile româneşti eligibile au posibilitatea de a obţine subvenţii 
reprezentând până la 75% din costul net al unui proiect de consultanţă, 
dar nu mai mult de 10.000 Euro.

Nu există termen-limită pentru depunerea 
cererilor de co-finanţare.

Op. a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente 
pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la 
economii de energie
POSCCE: AP 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii 
furnizării", DMI 1: "Energie eficientă şi durabilă"
Finantator: Uniunea Europeană
Sursa: Organismul Intermediar pentru Energie
NOU!
Informaţii suplimentare:
http://oie.minind.ro/

Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune sunt 
întreprinderile mari, întreprinderile mici şi mijlocii din 
sectorul industrial, care implementează proiecte al căror 
obiectiv este creşterea eficienţei energetice şi economia de 
energie, asa cum sunt acestea definite în O.G. nr. 22/2008.

Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele societăţilor comerciale 
sau alte unităţi fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

Bugetul alocat acestui apel este de circa 243 de milioane de lei. 
Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către 
Beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară de cel 
putin 30% din costurile eligibile, fie din surse proprii, fie din surse 
atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public. 
Rata de finanţare se aplică asupra cheltuielilor eligibile aşa cum 
sunt prezentate în SF - deviz general. Valoarea maximă a finanţării 
nerambursabile acordate în cadrul cererii de propuneri de proiecte 
este de 80 milioane lei. Valoarea maximă a proiectului (inclusiv TVA) 
nu poate depăşi 50.000.000 Euro echivalent în lei (la cursul Inforeuro 
din luna depunerii CRF).

Perioada de depunere a propunerilor de 
proiecte în cadrul apelului cu depunere 
continua este 13 mai - 15 decembrie 2011.

Operaţiunea 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul 
întreprinderilor"
POS CCE: AP 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare 
tehnologica şi inovare", DMI 2.3 "Accesul întreprinderilor 
la activităţi CDI"
Finanţator: Uniunea Europeana
Sursa: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Informaţii suplimentare:
http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=740

Pentru proiectele tehnologice inovative: Intreprinderile 
pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul 
principal de activitate. Activitatea de cercetare-dezvoltare 
poate să nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii. 
Este considerată întreprindere orice entitate cu personalitate 
juridică, ce desfăşoară o activitate economică, indiferent de 
forma juridica a acesteia.
Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare. Microîntreprinderile se incadrează în categoria 
întreprinderilor mici.
Pentru proiectele destinate întreprinderilor nou-create 
inovatoare: Întreprinderile nou-create inovatoare, în 
condiţiile precizate mai sus, definite ca întreprinderi mici, 
cu o vechime mai mică de 6 ani în anul depunerii cererii de 
finanţare, dar care au cel puţin 1 an vechime la momentul 
depunerii cererii de finanţare şi care demonstrează prin 
situaţiile financiare că valoarea cheltuielilor pentru cercetare-
dezvoltare a reprezentat cel putin 15% din costurile totale de 
operare în cel puţin unul din ultimii 3 ani care precedă anul 
depunerii cererii de finanţare.

Buget competiţie: 225 milioane lei.
Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate 
depăşi echivalentul în lei a 50 milioane Euro.
Valoarea asistenţei financiare nerambursabile:
- Proiectele tehnologice inovative: max. 15.000.000 lei.
- Proiectele pentru întreprinderi nou-create inovatoare: max. 
3.500.000 lei.

Cererile de finanţare se primesc până la 
epuizarea bugetului acestui apel pentru 
proiecte.

Bani pentru cercetare în parteneriat între universităţi / 
instituţii de cercetare şi întreprinderi
Op. 2.1.1 "Proiecte de cercetare în parteneriat între 
universităţi / instituţii de cercetare şi întreprinderi"
POSCCE: AP 2 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 
pentru competitivitate", DMI 2.1 "Proiecte de Cercetare - 
Dezvoltare în parteneriat între universităţi/institute de 
cercetare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate 
aplicabile în economie"
Finanţator: Uniunea EuropeanăSursa: Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Informaţii suplimentare:
http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=723

Solicitanţii sunt întreprinderi (IMM-uri sau întreprinderi 
mari) cu sau fără activitate de CD menţionată în statut, dar 
pentru care activitatea CD nu este activitate principală.

Proiecte tip 1: Valoarea asistenţei financiare nerambursabile 
este de maximum 4.000.000 lei. Valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile acordate nu poate depăşi la data semnării 
contractului de finanţare echivalentul în lei a 1 milion de euro. 
Proiecte tip 2: Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect este de 
max. 750.000 lei. Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în 
sectorul transportului rutier valoarea totală  a asistenţei financiare 
nerambursabile este de max. 380.000 lei. 

Competiţia lansată în anul 2010 este cu 
depunere continuă, până la epuizarea 
bugetului alocat.

Op. 2.3.1 Sprijin pentru Start-up-uri şi Spin-up-uri inovative
POS CCE: AP2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi inovare", DMI 2.3 "Accesul întreprinderilor 
la activităţi CDI" 
Finanţator: Uniunea Europeană
Sursa: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Informaţii suplimentare:
http://www.ancs.ro

Spin-off-uri: firme recent înfiinţate/ care urmează să se 
înfiinţeze pe baza unui rezultat recent obţinut dintr-un 
proiect de cercetare al unei organizaţii publice de cercetare 
sau al unei universităţi;
Start-up-uri: microîntreprinderi sau întreprinderi mici, cu 
personalitate juridică, înfiinţate în conformitate cu legea 
31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, care 
înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii 
proiectului şi are maximum 20 de angajaţi.

Bugetul competiţiei pentru operaţiunea 2.3.1 reprezintă echivalentul în 
lei a sumei de 18,5 milioane de Euro.

Cererile de finanţare se primesc până la 
epuizarea bugetului acestui apel pentru 
proiecte.

Titlu program: Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Est Europa 
Titlul proiectului: ASVILOC PLUS - “Agenţii ce sprijină valoarea sistemelor de inovare în economiile locale şi regionale”
Editor: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Data: septembrie 2011
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.”

Ediţia a XV-a a Salonului Internaţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi „INVENTIKA-2011”
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), prin Direcţia Transfer Tehnologic şi Infrastructuri, organizează, în colaborare cu SC ROMEXPO SA, cea de a XV-a ediţie a Salonului Internaţional 
de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi „INVENTIKA-2011”, sub patronajul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi al Salonului Internaţional de Invenţii de la Geneva şi având 
statutul de eveniment oficial al Organizaţiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuală (OMPI). 
Evenimentul se va desfăşura în perioada 5-9 Octombrie 2011, în Complexul Expoziţional ROMEXPO, în aceeaşi perioadă cu Salonul Cercetării, în cadrul  Târgului Tehnic Internaţional Bucureşti - TIB 2011. 
Organizarea simultană a acestor evenimente îi pune pe inventatori şi cercetători faţă în faţă cu industria, reprezentată prin importante firme producătoare şi comerciale româneşti şi străine. Astfel, Salonul 
INVENTIKA devine mediul ideal de promovare a inteligenţei tehnice româneşti în competiţia internaţională. Inventatorii vor beneficia de sprijinul profesional şi competent al Oficiului de Stat pentru Invenţii 
şi Mărci-OSIM Bucureşti. 
Informatii suplimentare: d-na Camelia Marinescu (ANCS), tel: 021 316 29 77, 021 319 23 26 int.166; fax: 021 318 30 71; e-mail: camelia.marinescu@ancs.ro.

Antibiotice investeşte 12 milioane Euro la fabrica din Iaşi
Producătorul farmaceutic Antibiotice Iaşi investeşte 12 milioane Euro în extinderea capacităţii de producţie, un proiect care va permite introducerea în fabricaţie a medicamentelor antiinfecţioase de ultimă 
generaţie şi care este estimat să se finalizeze în 2013. Din totalul sumei de 12 milioane Euro, aproximativ o treime va fi reprezentată de fonduri europene atrase prin finanţare europeană nerambursabilă în 
valoare de 17,9 milioane lei (4,2 miioane Euro) in cadrul POS CCE - Programul "Creşterea Competitivităţii Economice",  restul sumei urmând a fi asigurată din resurse proprii. Fondurile europene vor fi utilizate 
pentru achiziţia de echipamente şi instalaţii necesare dotării noului flux de fabricaţie.
"Conform unor estimări provizorii, această investiţie va facilita în primii ani de funcţionare a secţiei un avans de câteva procente a cifrei de afaceri", a declarat Ioan Nani, directorul general al Antibiotice.
Antibiotice Iasi a obţinut anul trecut (2010) o cifră de afaceri de 219,7 milioane lei, în creştere cu 11% comparativ cu anul anterior, şi un profit net de 12,48 milioane lei, în creştere cu 4,7% faţă câştigul din 
anul anterior.

Comisia Europeană a aprobat schema de sprijin a României în domeniul surselor regenerabile de energie, bazată pe certificate verzi
Comisia Europeană a constatat ca planul României de a sprijini producţia de energie din surse regenerabile este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special datorită faptului că 
acesta creează stimulente clare pentru creşterea utilizării surselor regenerabile de energie, cuprinzând totodată măsuri de salvgardare pentru a limita denaturările concurenţei. Sistemul este conceput 
pentru a asista România în atingerea, până în 2020, a ţintelor obligatorii privind energia din surse regenerabile, stabilit în temeiul legislaţiei UE.
Certificatele verzi sunt acordate producătorilor de energie electrică pentru fiecare MWh generat din energie eoliană, energie hidraulică, energie solară, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor sau gaz 
de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate. În cazul în care energia este produsă în instalaţii de cogenerare cu randament ridicat, se aplică un bonus. Certificatele emise de stat 
producătorilor pot fi vândute furnizorilor de energie de pe o piaţa specifică (independenta de piaţa energiei electrice). Furnizorii de energie electrică au obligaţia de a achiziţiona în fiecare an un anumit 
număr de certificate verzi. Dacă nu respectă această prevedere, furnizorii vor plăti penalităţi. Penalităţile sunt colectate de către operatorul reţelei de transport şi transferate la fondul de mediu din România, 
care le va folosi pentru sprijinirea micilor producători individuali de energie electrică din surse regenerabile. Beneficiarii de certificate verzi vor putea intra în aceasta schemă până la 31 decembrie 2016.

Comisia Europeană a lansat un nou instrument de finanţare a proiectelor „verzi”: Fondul European pentru Eficienţă Energetică 
Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiţii, Cassa Depositi e Prestiti şi Deutsche Bank au anunţat, pe 1 iulie 2011, lansarea Fondului European pentru Eficienta Energetică (European Energy Efficiency 
Fund - EEEF). Scopul său este de a oferi finanţare bazată pe piaţa pentru proiectele de energie regenerabilă din Uniunea Europeană, dar şi pentru proiectele publice de eficienţă energetică viabile din punct 
de vedere comercial. Investiţiile Comisiei Europene în fond se ridică la 125 milioane Euro, cele ale Băncii Europene de Investiţii la 75 milioane Euro, în timp ce Cassa Depositi e Prestiti şi Deutsche Bank vor 
investi 60 milioane Euro, respectiv 5 milioane Euro. Fondul European pentru Eficienţă Energetică intenţionează, însă, să-şi majoreze acest capital de 265 milioane Euro la 800 milioane Euro prin atragerea 
de noi investitori.
Potenţialii beneficiari sunt autorităţile publice (de exemplu, municipalităţi), de preferinţă la nivel local şi regional, precum şi societăţi publice sau private, care acţionează în numele acestor autorităţi 
publice, precum companiile de servicii energetice (ESCO), companiile regionale de producere combinată a energiei electrice si termice (CHP) sau furnizorii de transport public. Pentru mai multe detalii 
privind Fondul European pentru Eficienţă Energetică, puteţi accesa www. eib.org.

� Ştiri

� Surse de finanţare
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� Editorial

Laboratorul Regional de Inovare – parteneriat regional în sprijinul inovării
Laboratorul Regional de Inovare Nord-Est (LRI NE) s-a constituit în februarie 2010. Această structură special constituită în cadrul proiectului 

AsviLoc Plus permite partenerilor să deruleze analiza situaţiei inovării la nivel regional, definirea planului de acţiune pentru promovarea inovării, 
împărtăşirea expertizei principalilor actori de inovare pentru transferul de bune practici.

Laboratorul Regional de Inovare activat la nivelul Regiunii Nord-Est este compus din 15 organizaţii reprezentative: 
• Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
• Camera de Comerţ şi Industrie Bacău
• Asociaţia Oamenilor de Afaceri Iaşi
• Centrul de Studii Europene (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi)
• Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi
• Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi (Facultatea de Constructii Maşini şi Management Industrial)
• Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi (Facultatea de Medicina Veterinara Iasi)
• SC ADDVANCES SRL Iaşi
• SC TEHNOPOLIS SRL Iaşi
• ASTRICO Nord-Est (primul cluster din regiune)
• SC INFAST SRL Piatra Neamţ
• Camera de Comerţ şi Industrie Suceava
• SC Software şi Sisteme Informatice SA Suceava
• Consiliul Judeţean Vaslui
• Institutul Naţional de Inventică Iaşi
Cu participarea membrilor Laboratorului, au avut loc 4 întâlniri de lucru (Focus Grupuri judeţene) în care a fost dezbătută Analiza SWOT privind 

situaţia regională a inovării şi au fost colectate propuneri concrete de instrumente de lucru pentru încurajarea inovării în rândul IMM-urilor. Ca 
urmare a acestor întâlniri de lucru, au fost propuse 7 acţiuni pilot şi anume:

AP1. Diseminarea de informaţii prin intermediul paginii web a agenţiei (www.adrnordest.ro), pentru promovarea  rezultatelor din domeniul CDI 
la nivelul Regiunii Nord-Est, precum şi prin intermediul paginii web dedicate a proiectului (www.asvilocplus.eu). 

AP2. Editarea unei publicaţii regionale semestriale (format ziar) dedicată promovării rezultatelor CDI, care să includă exemple de bună practică, 
oportunităţi de finanţare, ştiri şi calendar evenimente inovare. 

AP3. Stimularea, prin acţiuni suport şi schimb de experienţă, a managementului performant în Centrele de Informare Tehnologică, parcuri 
industriale şi incubatoare de afaceri. Astfel, ADR Nord-Est va iniţia, facilita şi coordona schimbul de experienţă între Centrele de Informare 
Tehnologică din regiune.

AP4. Dezvoltarea capacităţii de management strategic la nivelul întreprinderilor din regiune, prin identificarea/organizarea de programe de 
formare profesională pentru personalul executiv (module de instruire referitoare la managementul ciclului de proiect, managementul resurselor 
umane, achiziţii publice, etc.),  prin intermediul Centrului Regional de Studii Nord-Est, în parteneriat cu Universitatea „A.I.Cuza” Iaşi (Centrul de 
Studii Europene).

AP5. Încurajarea de noi structuri asociative, respectiv înfiinţarea primului cluster textil din regiune (agreare agenda de lucru şi plan anual de 
acţiuni dedicate, semnare acord colaborare, participare instruire clustere, iniţiere schimb de experienţă cu structuri similare Franţa, Marea Britanie, 
etc.). 

AP6. Facilitarea de întâlniri între mediul academic şi sectorul IMM, pe domenii de activitate, inclusiv identificarea surselor de finanţare care 
sprijină inovarea. 

AP7. Incurajarea autorităţilor publice locale să dezvolte proiecte inovative.
Aceste propuneri au fost prezentate în cadrul Conferinţei Regionale dedicată inovării, organizată în data de 5 noiembrie 2010, la Iaşi, prilej cu 

care s-a dat startul implementării acestora. Până în prezent, au fost implementate 3 dintre aceste măsuri – în plus ADR Nord-Est, în parteneriat cu 
Institutul Naţional de Inventică Iaşi, a organizat ediţia a XV a a Salonului Naţional de Inventică Iaşi (8-10 iunie 2011). Anul acesta, ADR Nord-Est va organiza la inceputul lunii noiembrie 2011, la Bacău (Centrul 
de Afaceri şi Expoziţii „Mircea Cancicov”), cea de-a 8-a ediţie a Forumului Regional de Investiţii intitulat „Orizont Regional 2020” dedicat descentralizării şi dezvoltării regionale. Iar activitatea Laboratorului 
Regional de Investiţii Nord-Est va continua. Dacă aveţi propuneri / sugestii, contactaţi-ne la adresa de e-mail:  adrnordest@adrnordest.ro.
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� Centrul de Informare Tehnologică“ Ind – Tech NE” Bacău – partener activ în  
    promovarea inovării

� Inventica românească s-a născut la Iaşi

Centrul de Informare Tehnologică “Ind – Tech NE” funcţionează în cadrul Camerei de Comerţ şi 
Industrie Bacău. 
Misiunea centrului: consolidarea şi dezvoltarea durabilă a regiunii, cu predilecţie în ceea ce priveşte 
industria de prelucrări mecanice şi cea de industrializare a lemnului din Regiunea Nord-Est, bazată 
pe asigurarea protecţiei mediului;
Obiective: 
• Sprijinirea IMM-urilor prin transferul tehnologic al rezultatelor de cercetare şi dezvoltare din 
domeniile vizate
• Asigurarea unei instruiri calificate în domeniile ţintă;
• Diseminarea informaţiei legată de serviciile tehnologice disponibile în ţară, în Europa şi la nivel 
mondial;
• Creşterea potenţialului de absorbţie tehnologică;
• Creşterea numărului de IMM-uri care aplică tehnologiii noi.

Dintre serviciile oferite menţionăm: 
1. Asigurarea de consultanţă şi expertiză tehnologică în domeniile industriei de prelucrări 
mecanice, industria lemnului şi protecţiei mediului, pentru instituţii de CDI, IMM-uri, asociaţii 
patronale şi profesionale, etc.
2. Identificarea rezultatelor cercetării-dezvoltării din domeniile industriei de prelucrare a lemnului 
şi protecţiei mediului şi diseminarea lor în cadrul unor evenimente specializate (forumuri, 
conferinţe, seminarii, târguri şi expoziţii, etc.),  formare profesională, dezvoltarea de parteneriate 
interne şi internaţionale.
3. Facilitarea cooperării în domeniul cercetării între unităţi cu profil de C-D, universităţi şi parteneri 
industriali (în special IMM);
4. Integrarea  centrului în sistemul naţional de informare şi comunicare privind cererea şi oferta 
de transfer tehnologic;
5. Facilitarea comunicării dintre societăţi comerciale, instituţii de învăţământ superior, unităţi/
institute de cercetare şi structuri similare din cadrul Uniunii Europene şi a ţărilor asociate şi 
facilitarea încheierii de contracte de colaborare sau de parteneriat public-privat în domeniul 
cercetării şi dezvoltării tehnologice.
6. Asistarea societăţilor comerciale, instituţiile de învăţământ superior, unităţilor/institutelor de 
cercetare care doresc să participe în cadrul programelor de cercetare ale Uniunii Europene.
7. Organizarea de bănci de date, biblioteci de documentare informatizate şi de reţele de 
comunicaţii interne şi internaţionale. 

8. Asigurarea de consultanţă şi asistenţă în privinţa proprietăţii intelectuale în domeniile 
industriei de prelucrări mecanice, industria lemnului şi protecţiei mediului, pentru instituţii de CDI, 
IMM-uri, asociaţii patronale şi profesionale, etc.
9. Asigurarea de standarde de produs şi servicii şi asigurarea consultanţei necesare în obţinerea şi 
aplicarea acestora în domeniile specificate
10. Informarea reprezentanţilor mediului de afaceri din Regiunea Nord-Est cu privire la apelurile 
de propuneri de proiecte prin programele Uniunii Europene şi/sau ale instituţiilor similare din 
România.
11. Promovarea, în rândul agenţilor economici din Regiunea de Nord-Est, a standardelor comerciale 
şi industriale ale Uniunii Europene, concurenţa loială, practicile comerciale cinstite, etica în afaceri, 
prin simpozioane, seminarii şi alte manifestări proprii, în cooperare cu organele administraţiei 
publice locale; 
12. Alte activităţi:  oferă acces la informaţii pe internet, realizarea de pagini web, servicii de 
promovare în publicaţia săptămânală B&B, acces la baze de date (şi dezvoltarea acestora), acces la 
baza de date privind domeniul prelucrării mecanice, exploatării şi prelucrării lemnului şi protecţiei 
mediului (cerere/oferta de produse, specialişti), furnizarea de informaţii tehnologice prin materiale 
tipărite, materiale electronice (CD-uri, e-mail, pagina web).

Centrul IND-Tech NE este certificat de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, 
conform Deciziei Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Datorită expertizei şi 
contactelor extinse, atât Centrul de Informare Tehnologică “Ind -Tech NE“ Bacău, cât şi celelalte 
structuri găzduite de Camera de Comerţ şi Industrie Bacău (Centrul Enterprise Europe Network 
Bacău care reuneşte Reţelele anterioare „Euro Info Centres” şi „Innovation Relay Centres”, Centrul 
Regional OSIM, Centrul Zonal ASRO, precum şi Comisia pentru Cercetare–Dezvoltare) oferă 
consultanţă şi asistenţă firmelor pentru a dezvolta produse şi servicii noi, a valorifica rezultatele 
cercetării dezvoltării, inovării şi a accede la noi pieţe. 
Date de contact:
Centrul de Informare Tehnologică “Ind – Tech NE” Bacău
Str. Libertăţii nr.1, 600052, Bacău
Tel: 0234.570010, Fax: 0234.571070 
E-mail: citbacau@ccibc; ccibc@ccibc.ro
Web: www. ccibc.ro
Persoana de contact: dl. ŞTEFAN POPA – Director CIT

Institutul National de Inventică Iaşi (INI Iaşi)  este o instituţie de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică, 
română, de interes public, ce face parte dintre instituţiile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi 
inovare care funcţionează în reţeaua Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Prin poziţia 
sa unică în cei 16 ani de activitate are înscrise în mod expres ca obiective fundamentale, pe lângă structurarea 
inventicii ca ştiinţă şi artă a creaţiei tehnice, situată la confluenţa ştiinţelor fundamentale cu tehnologia, 
economia, managementul, logica, psihologia etc., performantica drept inginerie a performanţei umane, 
precum şi stimularea elaborării şi aplicării invenţiilor.
Misiunea INI constă în realizarea, la un înalt nivel de performanţă, a cercetării ştiinţifice, în domenii specifice, 
în context naţional şi internaţional, răspunzînd necesităţii de dezvoltare intelectuală profesională şi socială a 
individului şi de progres a societăţii româneşti.
Serviciile oferite de Institutul Naţional de Inventică Iaşi sunt prioritare în domeniul creativităţii şi a produselor 
inovativ – inventive şi se bazează pe expertiza echipei sale de profesionişti. Aceste servicii sunt structurate pe 
următoarele filoane de competenţă:

 y Cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi concepţie inovativă
- Fizică aplicată: Electro şi Magnetometrie, Plasma rece, Ultrasunete; 
- Construcţii de echipamente mecanice, construcţii de maşini, acţionări hidraulice şi pneumatice;
- Energii recuperabile.

 y Activitate inovativ inventivă şi promovare a protecţiei  proprietăţii industriale
- Asistenţă şi consultanţă pentru protejarea produselor de proprietate industrialã.   

 y Brevete de invenţie, Modele de utilitate, Mărci, Desene şi modele industriale etc.,
- Cercetare documentarã din brevete şi literatură nonbrevet;
- Veghe tehnologică;
- Cercetări de prediagnoză, ingineria valorii şi IP Score;
- Consultanţă în contractele de licenţiere.

 y Servicii de consultanţă pentru inovare
- Consultanţă în management, Planuri de afaceri, Studii de fezabilitate;
- Proiectare asistată 3D , pe platforme profesionale; 
- Autodesk – Inventor 2009, SolidWorks;
- Dezvoltare de aplicaţii pentru cercetare, achiziţii de date şi automatizare pe infrastructura National
   Instruments – Labwiew;
- Servicii de transfer tehnologic Elaborare caiete de sarcini;
- Întocmire proceduri de implementare tehnologii.

 y Testare, certificare, etichetare a calităţii
- Determinarea caracteristicilor funcţionale ale produselor în laboratoarele specializate;
- Întocmire buletine măsurători şi încercări de laborator cu prelucrarea datelor experimentale pe
  platforma National Instruments – Labview şi Mathlab;
- Întocmire documentaţie tehnică omologare produse;
- Consultanţă pentru întocmirea standardelor interne de firmă;
- Consultanţă în utilizarea standardelor internaţionale ISO, IEC, ANSI, BSI, etc.

 y Editura “Performantica”, Revista de Inventică.
- Servicii de editare prin Editura proprie “Performantica”;
- Editare volume ale conferinţelor, cărţi, monografii, materiale promovare, şi pe suport electronic pentru
   manifestări ştiinţifice, culturale şi acţiuni economice, etc.

Colaborarea personalului care lucrează în cadrul institutului îmbracă diferite forme:
 � Colaborarea cu cercetători ai unităţilor de cercetare şi catedrelor din universităţile Bucureşti, Cluj-Napoca, 

Timişoara, Galaţi, Sibiu, pentru un parteneriat in promovarea de proiecte de cercetare.
 � Colaborări în organizarea şi participarea la conferinţe şi simpozioane organizate în diferite centre 

universitare (Conferinţele internaţionale, Simpozioanele şi Conferinţele organizate la Universităţile din 
Bucureşti, Cluj, Timişoara, Sibiu, Bacău, Suceava, etc.)

 � Implicarea cadrelor institutului în organizarea şi participarea la Saloanele Mondiale şi Internaţionale de 
invenţii de la Bruxelles, Geneva, Iaşi, Pittsburgh, Varna, Barcelona, Casablanca, saloane la care Institutul 
a obţinut un număr mare de medalii de aur, argint şi bronz.

 � Specializări efectuate de membri din Institut la Universităţi din străinătate: University of Illinois-SUA, 
(studii de doctorat), Universitatea Paul Sabatier-Toulouse, Franţa (specializare), Universitatea Catolică 
Bruxelles (bursă de mobilitate), Universitatea Tehnică din Budapesta (specializare).

 � Colaborări cu cadre didactice de la Universitatea Tehnică din Chişinău privind elaborarea unor cursuri şi 
manuale universitare de inventică, ingineria valorii şi asigurarea şi controlul calităţii.

 � Participări ale membrilor Institutului la Conferinţe şi Simpozioane Internaţionale: DAAAM Symposium, 
Symposium in Virtual Reality, Chicago, World Automation Congres – Montpelier, Franţa, Quatorzieme 
Colloque GRETSI- Metz – Franţa.
În cadrul INSTITUTULUI NAŢIONAL DE INVENTICĂ IAŞI  se realizează cercetări fundamentale şi aplicative vizând 
îmbunătăţirea performanţelor sistemelor de fabricaţie din economie, creşterea calităţii produselor realizate, 
creşterea productivităţii şi reducerea costurilor de fabricaţie, deziderate ale producţiei moderne, atinse 
prin cercetări privind optimizarea constructivă şi funcţională a utilajelor de fabricaţie şi a echipamentelor 
tehnologice. Obiectivele de cercetare sunt legate direct de activitatea de formare a resurselor umane realizată 
de către membrii Institutului, atât în ceea ce priveşte specializarea  în domeniul cercetării in domeniul 
inventicii, cât şi specializările în domeniile de competenţă ale conducătorilor proiectelor de cercetare .
Domeniile (subdomeniile) de cercetare în care Institutul Naţional de Inventică Iaşi îşi va desfăşura activitatea 
în anii următori şi în perspectivă sunt:
1. Cercetare fundamentală pe următoarele direcţii:
I.1. Ingineria performanţei:

1. Bazele logice şi psihopraxiologice ale performanţei umane;
2. Caracteristicile generale şi specifice ale performerului;
3. Performanţa psihică, psihofizică şi fizică;

I.2. Praxiologie, logică şi algoritmizarea creaţiei tehnice:
1. Proceduri, tehnici şi metode logice de creaţie;
2. Modelarea şi tratarea proceselor de creaţie tehnică prin metodele inteligenţei arficiale.

I.3. Psihologia creaţiei tehnice:
1. Psihognoseologia şi psihosociologia creaţiei tehnice;
2. Psihopedagogie, demersuri, tehnici şi metode intuitive de creaţie.
3. Promovarea performanticii, inventicii (ca ştiinţă) şi a invenţiilor la nivel naţional şi internaţional.

II.1. Promovarea performanticii şi inventicii pe plan naţional şi internaţional:
1. Pregătirea cadrelor de inventologi şi inventatori de profesie;
2. Structurarea şi perfecţionarea continuă a unui învăţământ creator la toate nivelele de pregătire;
3. Elaborarea de programe analitice la disciplinele cu profil de inventică;
4. Elaborarea de lucrări ştiinţifice şi susţinerea în faţa forurilor ştiinţifice internaţionale a teoriilor şi
 metodelor elaborate în domeniul inventicii;
5. Acreditarea României prin I.N.I. Iaşi la organizaţii internaţionale de profil;
6. Organizarea de conferinţe internaţionale de inventică.

II.2 Promovarea protecţiei proprietăţii industriale şi a invenţiilor româneşti:
1. Promovarea necesităţii protecţiei obiectelor proprietăţii industriale;
2. Susţinerea logistică la realizarea legăturilor inventator - mediu economic în vederea aplicării
 industriale a invenţiilor;
3. Organizarea saloanelor internaţionale de invenţii în ţară;
4. Participarea la saloanele internaţionale de invenţii în străinătate

Date de contact: 
Institutul Naţional de Inventică
Campus Tudor Vladimirescu
Imobil T24, cod 700506,  Iaşi, România
Tel./Fax. +40 232 214763 
E-mail: inventica@inventica.org.ro
Persoana de contact; Prof.univ.dr.ing. Boris Plăhteanu – Director General

� Ştiri

Cofinanţarea României la proiectele Uniunii Europene, redusă de la 15% la 5%
Comisia Europeană a decis, la data de 1 august 2011, o serie de măsuri care ar trebui să aducă o 
contribuţie semnificativă la relansarea unora dintre economiile din Uniunea Europeană care se 
confruntă cu cele mai mari dificultăţi. Conform propunerii, atât România cât şi alte cinci state 
membre (Grecia, Irlanda, Portugalia, Letonia şi Ungaria) vor putea să-şi diminueze contribuţia 
la proiectele pe care le cofinanţează in prezent împreună cu Uniunea Europeană. Comisia pune 
la dispoziţia celor 6 state membre o cofinanţare UE suplimentară, esenţială pentru proiectele 
de impulsionare a creşterii şi a competitivităţii din aceste ţări. Prin urmare, ele vor putea să-şi 
diminueze contribuţia în cadrul cofinanţării, într-un moment în care bugetele lor naţionale sunt 
supuse unei presiuni considerabile.
Suma totală de care vor beneficia cele 6 state membre este de 2,884 miliarde euro, împărţită astfel: 
România - 714 milioane euro, Grecia – 879 milioane euro, Ungaria – 308 milioane euro, Irlanda – 98 
milioane euro, Letonia – 255 milioane euro şi Portugalia 629 milioane euro. Măsura nu reprezintă o 
finanţare nouă sau suplimentară, ci permite plata anticipată a unor fonduri deja alocate în cadrul 
politicilor UE privind coeziunea, dezvoltarea rurală şi pescuitul. 

Clădirile „verzi” - costuri reduse
În data de 29 septembrie 2011, Green Building Council Romania va organiza la hotelul „Athenee Palace 
Hilton” din  Bucureşti conferinţa intitulată  „Mediu, Tehnologie şi Design in Europa Centrala si de 
Est”.  Prezentările din cadrul acestei conferinţe vor oferi informaţii relevante despre oportunităţile şi 
importanţa unei abordări mai responsabilă faţă de mediu a design-ului, renovărilor şi operaţiunilor 
tehnologice din cadrul unei construcţii. 
Obiectivele acestei conferinţe sunt:
1) Prezentarea cazurilor de bune practici în afaceri ce au legatură cu îmbunătăţirea eficienţei 
energetice prin folosirea de noi tehnologii 
2) Prezentarea unei game variate de instrumente sofisticate care ajută la atingerea unei performanţe 
ridicate în design-ul vizual şi de mediu al clădirilor şi la folosirea lor cu mai puţină energie şi costuri 
scăzute.
Prin participarea la aceasta conferinţă, cei înscrişi în cadrul platformei de certificare şi training 
"Romania Green Building Professional" vor avea posibilitatea echivalării cu unul dintre cursuri. 
Pentru mai multe informaţii, vă rugam contactaţi echipa Green Building Council Romania. 
Date de contact:
D-na Cristina Şiu - Manager of Marketing and  Events, Green Building Council Romania
+ 40(0)21 222 0011 +40(0)21 222 51 35
+40(0)21 260 00 51
www.RoGBC.org 

Judeţele Suceava şi Bacău vor avea management integrat al deşeurilor 
Ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, a semnat împreună cu preşedintele Consiliului 
Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur şi cu preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Dragoş Benea, 
contractele de finanţare pentru proiectele de management integrat al deşeurilor în judeţele 
Suceava şi Bacău.
“Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava” este un proiect de care vor 
beneficia 685.700 persoane, adică majoritatea locuitorilor judeţului. Proiectul va fi implementat pe 
parcursul a 56 de luni. Responsabilă de coordonarea implementării acestui proiect este Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava. Valoarea totală a 
proiectului este de 218.045.617 lei fără TVA, din care finanţarea nerambursabilă din Fondul European 
de Dezvoltare Regională este de 150.715.368 lei.
Proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” va fi implementat 

pe parcursul a 43 de luni, organismul responsabil pentru coordonarea implementării fiind Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Valoarea totală a proiectului este de 
148.508.333 lei, fără TVA, din care finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare 
Regională este de 109.578.904 lei. Populaţia judeţului Bacău va beneficia de acesta, respectiv 
705.000 locuitori (la nivelul anului 2013). Până în prezent s-au implementat proiecte similare în 
judeţele Botoşani şi Neamţ.

7 miliarde de euro pentru inovare prin cercetare
Comisarul european pentru cercetare, inovare şi ştiinţă, doamna Máire Geoghegan-Quinn, a 
anunţat în iulie 2011 acordarea a aproape 7 miliarde de euro, care să susţină inovarea prin cercetare. 
Este cel mai mare pachet financiar de acest gen al Comisiei Europene, acordat în temeiul celui de-al 
Şaptelea Program-cadru pentru cercetare (PC7), şi se preconizează că va genera în jur de 174.000 de 
locuri de muncă în viitorul apropiat, precum şi circa 450.000 de locuri de muncă şi o creştere a PIB-
ului de aproape 80 de miliarde de euro în 15 ani. 
Finanţarea cercetării de către UE este o prioritate a agendei politice şi a fost plasată acum în centrul 
unei strategii coerente pentru inovare, denumită „O Uniune a inovării”, care este necesară dacă 
Europa doreşte să poată concura cu ţări mari şi dinamice precum SUA şi China.
Granturile vor promova cercetarea în vederea abordării celor mai mari provocări sociale cu care 
se confruntă Europa şi lumea în ansamblu. Printre cei peste 16.000 de beneficiari ai fondurilor se 
vor număra universităţi, organizaţii de cercetare şi întreprinderi. Se va acorda o atenţie specială 
IMM-urilor, care vor beneficia inclusiv de un pachet de aproape un miliard de euro. De asemenea, 
va exista un nou premiu UE pentru femeile inovatoare a căror activitate a fost finanţată de PC7 sau 
de programe anterioare. 

RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE
Al IV-lea Târg Internaţional de Energie din România - sprijină procesul de construire a unui viitor 
puternic
RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE, cel mai mare şi semnificant eveniment din domeniul energiei 
regenerabile în România, revine cu cea de-a IV-a ediţie la Sala Palatului din Bucureşti, între 9-11 
Noiembrie 2011. Din 2008 a devenit cunoscut ca unul din cele mai mari platforme de energie din 
regiunea de Sud-Est a Europei şi un punct de întâlnire în capitala României pentru persoane cheie 
şi experţi.
În 2011 este aşteptată o creştere a numărului de expozanţi de peste 10%, care va reflecta pe larg, 
continuarea tendinţei pozitive a industriei. Pe parcursul celor trei zile de târg, se aşteaptă la 75 de 
expozanţi care vor informa peste 3500 de vizitatori cu privire la produsele şi serviciile lor inovatoare 
în domeniul energiilor regenerabile şi a eficienţei energetice.
Târgul international vă aşteaptă cu subiecte precum: energia eoliană, energia solară, hidroenergia, 
biogaz, pompe de căldură şi energia geotermală, eficienţă energetică în constructii si renovare, 
servicii energetice, cogenerare şi multe altele. Parcul Eolian şi Solar reprezintă o zonă separată a 
târgului, unde expozanţi din acest domeniu se vor aduna, pentru a putea fi găsiţi mai uşor de către 
vizitatorii de specialitate. 
Mai multe conferinţe în paralel cu subiecte pe energie regenerabilă: energia eoliană, energia solară, 
biomasă, hidroenergia şi altele, vor fi susţinute ca parte din târg, unde autorităţile publice naţionale 
şi internaţionale, asociaţii, companii şi oameni de ştiinţă vor prezenta tendinţe, rezultatele 
cercetării, tehnologii şi inovaţii în domeniul lor.
Mai multe informaţii puteti găsi pe www.renexpo-bucharest.com.
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