
INNOVA NE

• 2,5 miliarde de euro pentru stimularea competitivităţii în afaceri şi a IMM-urilor în perioada 2014 – 2020
Promovarea accesului la finanţare şi încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi întreprinderi, 

reprezintă aspectele principale ale noului program de sprijin financiar. Cu un buget de 2,5 miliarde de euro pentru 
perioada 2014 – 2020, Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri, COSME, este un instrument 
de finanţare care continuă în mare parte activităţile desfăşurate în cadrul actualului program pentru competitivitate şi 
inovare (CIP). 
Noul program vizează în special: 
1) antreprenorii, mai ales cei de la nivelul IMM-urilor, care vor beneficia de acces mai uşor la finanţarea afacerii lor, 
2) cetăţenii care doresc să desfăşoare activităţi economice independente şi care se confruntă cu dificultăţi în a înfiinţa sau 

dezvolta propria afacere, 
3) autorităţile statelor membre, care vor fi mai bine sprijinite în eforturile lor de a elabora şi pune în aplicare o reformă 

eficientă a politicilor de profil. 
Programul are următoarele obiective generale: 
•  îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM-uri sub formă de participaţii şi împrumuturi;
•  îmbunătăţirea accesului la pieţe în interiorul Uniunii şi la nivel global; 
• promovarea spiritului antreprenorial: activităţile vor include dezvoltarea competenţelor şi atitudinilor antreprenoriale, 

în special în rândul noilor antreprenori, a tinerilor şi a femeilor. 
Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului se ridică la 2,5 miliarde EUR, din care 1,4 miliarde EUR sunt 

alocate instrumentelor financiare. Restul va fi cheltuit pentru finanţarea Reţelei întreprinderilor europene, cooperării 
industriale internaţionale şi educării în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial.
Sursă: http://europa.eu 

• Raportul investiţiilor în cercetarea şi dezvoltarea industrială, elaborat de Comisia Europeană, plasează 
compania Roche pe primul loc al topului mondial
Raportul investiţiilor în cercetarea şi dezvoltarea industrială din Europa, elaborat de Comisia Europeană arată că investiţiile 

în cercetare şi dezvoltare ale celor mai importante companii din Uniunea Europeană au înregistrat o redresare puternică 
în 2010, cu o creştere de 6,1%, după o scădere de 2,6% în 2009. A existat o tendinţă generală pozitivă în 2010, deoarece 
investiţiile globale în cercetare şi dezvoltare au crescut cu 4%, o redresare robustă după scăderea de 1,9% observată în 2009.  
Compania elveţiană Roche se clasează pe prima poziţie în acest top mondial, cu investiţii totale în cercetare 
şi dezvoltare, în anul 2010 de 7,2 miliarde de euro. Topul este completat de alte companii din domeniul 
farmaceutic, auto, tehnologie şi telecomunicaţii. Clasamentul primelor 50 de companii din lume în ceea ce 
priveşte investiţiile totale în cercetare şi dezvoltare include 15 companii din UE, 18 firme din SUA şi 13 din Japonia.  
Comisarul european pentru cercetare, inovare şi ştiinţă, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: «Tendinţa 
ascendentă a investiţiilor în cercetare şi dezvoltare realizate de companiile din Europa este un semnal pozitiv, 
în condiţiile în care încercăm să stimulăm creşterea economică şi crearea de locuri de muncă prin inovare». 
Raportul investiţiilor în cercetarea şi dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană este publicat în fiecare an de Comisia 
Europeană (Direcţia Generală Cercetare şi Inovare şi Centrul Comun de Cercetare) şi furnizează informaţii cu privire la 
primele 1 400 de companii importante din lume (400 din Uniunea Europeană şi 1 000 din alte regiuni), ordonate în funcţie 
de investiţiile acestora în cercetare şi dezvoltare. Raportul dă măsura valorii totale a investiţiilor globale ale acestor companii 

în cercetare şi dezvoltare, indiferent de spaţiul geografic unde au loc activităţile de cercetare-dezvoltare respective.
Sursă: www.stiri.com.ro

• Agenţia Europeană pentru Competitivitate şi Inovare: Apel propuneri de proiecte în domeniul energiei în anul 
2012
Comisia Europeană, prin Agenţia Europeană pentru Competitivitate şi Inovare, a lansat, în data de 20 decembrie 2011, 

apelul pentru propuneri de proiecte în domeniul energiei aferent anului 2012, din cadrul Programului Energie Inteligentă 
– Europa - IEE ÎI. 
Bugetul indicativ pentru apelul aferent anului 2012 este de 67 milioane euro, iar durata maximă a proiectelor este de 3 ani. 

Programul va sprijini, prin cofinanţare comunitară, proiectele care vizează:  
•  acţiuni în domeniul eficienţei energetice şi a utilizării raţionale a resurselor de energie; 
•  acţiuni în domeniul surselor noi şi regenerabile de energie şi sprijinirea diversificării energetice;
•  promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor noi şi regenerabile de energie în transport. 

Finanţarea comunitară poate acoperi până la 75% din costurile eligibile ale proiectelor, cu excepţia proiectelor finanţate în 
cadrul iniţiativei integrate privind “Instruirea şi calificarea forţei de muncă în domeniul eficienţei energetice şi a surselor 
regenerabile de energie în clădiri”, pentru care finanţarea comunitară poate acoperi până la 90% din costurile eligibile. 
Data limită pentru a răspunde la prezentul apel pentru propuneri  este 18 mai 2012, cu excepţia iniţiativei integrate privind 
“Instruirea şi calificarea forţei de muncă în domeniul eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de energie în clădiri”, 
care are ca dată limită 30 aprilie 2013.  
Aplicaţiile trebuie să fie depuse de consorţii formate din cel puţin 3 organizaţii din cel puţin 3 ţări eligibile (UE 27, Norvegia, 

Islanda, Liechtenstein, Croaţia, Macedonia), cu excepţia iniţiativei “Instruirea şi calificarea forţei de muncă în domeniul 
eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de energie în clădiri”,  pentru care aplicaţiile trebuie depuse de consorţii 
formate din organizaţii legal stabilite în aceeaşi ţară şi a iniţiativei integrate privind mobilizarea investiţiilor la nivel local, 
pentru care aplicaţiile trebuie depuse de una sau mai multe autorităţi publice locale sau regionale dintr-o singură ţară sau 
în mai multe ţări.
Aplicaţiile se depun în limba engleză utilizând sistemul on-line şi formularele de aplicaţie existente în sistem. Informaţii 

detaliate privind condiţiile apelului de proiecte pentru anul 2012 şi formularele aferente, în limba engleză, sunt furnizate de 
website-ul Agenţiei Europene pentru Competitivitate şi Inovare – Energie Inteligentă Europa. http://ec.europa.eu/energy/
intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm  sau prin website-ul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri www.minind.ro, secţiunea Programul Energie Inteligentă - Europa. 
Sursă: MECMA, Bucureşti  

 • IBM a creat cel mai mic dipozitiv de stocare din lume: doar 12 atomi 
Oamenii de ştiinţă americani au redus numărul de atomi necesari pentru a crea un bit de informaţie digitală de la un 

milion la 12. 
Cercetătorii IBM au reuşit să stocheze şi să citească un cod binar (alcătuit din cifrele 1 şi 0) dintr-un dispozitiv care conţine 

doar 12 atomi, apropiindu-se astfel de limitele fizice ale stocării magnetice a informaţiei. Descoperirea va duce la crearea 
unor dispozitive de stocare cu memorie mult mai mare decât cele disponibile în prezent pe piaţă. 
În prezent, dispozitivele de stocare se bazează pe materiale feromagnetice. Inginerii IBM au folosit o formă neconvenţională 

de magnetism, numită antiferomagnetism.
Sursă: www.realitatea.net

 � Ştiri

 � Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
“Ion Ionescu de la Brad”

 � Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
“Ion Ionescu de la Brad” este o instituţie specializată 
în învăţământul superior agronomic şi medical 
veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, 
având ca misiune fundamentală formarea de ingineri 
specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, 
zootehnie, inginerie economică, prelucrarea produselor 
agricole, licenţiaţi în biologie agricolă şi doctori medici 
veterinari. 
Oferta academică este definită prin facultăţi acreditate, 
domenii de studiu cu impact profesional, atât în 
România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, 
performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi 
europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de 
studiu ultramoderne. 
USAMV Iaşi oferă, în cadrul celor patru facultăţi, următoarele specializări: 
• Facultatea de Agricultură 

Specializări: Agricultură, Montanologie, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor 
agricole, Biologie; 

• Facultatea de Horticultură 
Specializări: Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului; 

• Facultatea de Zootehnie 
Specializări: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi 
agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare; 

• Facultatea de Medicină Veterinară 
Specializare: Medicină veterinară. 

Facultatea de Medicină Veterinară din Iaşi a luat fiinţă în anul 1961. În 1974, se uneşte cu Facultatea de Zootehnie şi 
este transformată în secţia de Medicină Veterinară a Facultăţii de Zootehnie şi Medicină Veterinară. În anul 1986, 
după o nouă organizare, facultatea se regăseşte în cadrul Facultăţii de Agronomie, sub titulatura de Catedră de 
Medicină Veterinară. 
Începând cu anul 1990, instituţia reintră în lumea academică sub denumirea firească de Facultatea de Medicină 
Veterinară, organizată pe principiile învăţământului medical veterinar modern. În cei peste patruzeci de ani de 
funcţionare, la Iaşi s-au format peste 300 de medici veterinari, care îşi desfăşoară activitatea în toate colţurile lumii. 
Absolvenţii Facultăţii de Medicină Veterinară pot opta pentru următoarele domenii profesionale: 
•	 asistenţă sanitară veterinară, prin circumscripţiile veterinare sau cabinete şi clinici private;
•	 controlul sanitar veterinar al alimentelor;
•	 producerea şi distribuţia medicamentelor, instrumentarului, aditivilor furajeri şi a furajelor;
•	 învăţământul universitar şi preuniversitar. 

Direcţii principale de cercetare
Cercetări fundamentale de medicină veterinară şi medicină comparată:
•	 anatomia animalelor pentru blană şi a animalelor sălbatice de interes economic;
•	 histofiziologia sistemului endocrin la mamifere;
•	 bolile autoimune la animale;
•	 noi surse de proteine de origine animală. 
Cercetări aplicative şi fundamentale în patologia animală:
•	 morfologia şi terapia tumorilor la animale;
•	 optimizarea diagnosticului şi terapiei prin examene biochimice şi de imagistica medicală;
•	 micologie şi micotoxicologie;
•	 ichtiopatologie;
•	 patologia animalelor sălbatice. 
Cercetări de igienă a alimentelor de origine animală şi protecţia sănătăţii publice:
•	 tehnologii noi de prelucrare şi conservare a alimentelor de origine animală;
•	 identificarea de substanţe toxice, aditivi, conservanţi şi medicamente din alimente;
•	 toxinfecţiile alimentare. 

Centrul Universitar de Cercetări Medicale Veterinare
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489 România
Telefon: 0040 232 219113, fax: 0040 232 251898 
Director: Prof. dr. Liviu Miron
Secretar cu relaţii internaţionale: Prof. dr. Gheorghe Şolcan 
Profilul centrului: medicină veterinară
Subdomenii: Patologie animală şi comparată; Igiena şi protecţia mediului; Sănătate animală şi sănătate publică. 
Se efectuează:
•	 cercetări fundamentale şi aplicative de: anatomie, histologie, fiziologie, fiziopatologie, biochimie, genetică, 
microbiologie, imunologie, morfopatologie, oncologie, farmacologie, toxicologie, biotehnologii, igiena şi protecţia 
mediului;  
•	 cercetări fundamentale şi aplicative privind patologia animalelor (boli medicale, parazitare, infecţioase, 
chirurgicale, obstetricale, toxicoze), igiena şi tehnologia alimentelor, zoonozele şi sănătatea publică, protecţia 
mediului.  

Date de contact: 
Facultatea de Medicină Veterinară - USAMV Iaşi
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, 700489, Iaşi, România
Telefon: 0040 232 219113, Fax: 0040 232 219113, E-mail: secr_vet@uaiasi.ro

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi 
este institut de excelenţă al Academiei Române. Înfiinţat în 
februarie 1949, institutul are o tradiţie de peste cincizeci de ani 
în cercetarea fundamentală şi aplicată, în domeniul chimiei 
organice şi anorganice, al chimiei şi fizicii polimerilor. Este 
situat în dealul Copoului şi întins pe o suprafaţă de 10 000 mp, 
care cuprinde laboratoare de sinteză şi analiză fizico-chimică, 
sală de conferinţe, bibliotecă, unitate de producţie, atelier 
mecano-electric. 

În anul 2005, ICMPP a devenit Centru de Excelenţă de nivel 
european. Această recunoaştere a fost câştigată în urma unei 
competiţii deschise în cadrul FP6, când în România au fost 
recunoscute 8 astfel de centre, pe lângă alte 4 certificate în 
anul 2000 în  cadrul FP5. În urma competiţiei, ICMPP a obţinut 
finanţare prin proiectul de integrare europeană a cercetării 
româneşti în domeniul nanoştiintei, nanotehnologiei şi 
materialelor multifuncţionale (RAINS). Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană pentru o perioadă de 3 ani, 
cu 800 000 Euro.

Institutul pentru Informare Ştiinţifică ISI Thomson), Philadelphia, USA, (instituţia principală pentru monitorizarea 
şi cuantificarea cercetării) a situat ICMPP pe primele trei poziţii (în funcţie de anul analizei) printre principalii 
“actori” ai României pe “scena” cercetării internaţionale. Conform statisticilor Ad Astra, între anii 2002 – 2006, 
ICMPP a contribuit la vizibilitatea pe plan internaţional a României cu 4.07% (pentru comparaţie, Universitatea 
din Bucureşti cu o echipă semnificativ mai mare a contribuit cu 10.23%).

Din punct de vedere al capacităţii de inovare, ICMPP ocupă un loc de top conform statisticilor OSIM (Biroul de Stat 
pentru Patente). La nivelul anului 2010, colectivul de cercetare din cadrul institutului era format din:
•  125 cercetători atestaţi, din care 120 doctori, specializaţi în chimie, fizică, inginerie, biologie, bioinginerie;
•  9 conducători de doctorat, din care unul membru al Academiei Române;
•  peste 50 de doctoranzi
ale căror realizări (publicaţii, brevete, prezente la manifestări naţionale şi internaţionale, tehnologii elaborate şi 
implementate în industrie) sunt recunoscute în ţară şi peste hotare. 
Institutul se află de mai mulţi ani în prima linie a cercetării româneşti şi acoperă practic toată problematica 
dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei compuşilor macromoleculari şi materialelor polimere. Domeniile de interes se 
referă la următoarele:
•	Materiale polimere multifuncţionale (polimeri inteligenţi, polimeri electro/fotoactivi, filme subţiri, 
micronanoparticule)
•	Polimeri termostabili
•	Polimeri bioactivi/biocompatibili naturali şi sintetici
•	Materiale micro/nonostructurate
•	Sisteme polimere multicomponente
•	Chimie supramoleculară
•	Chimie “verde”
Cartea de vizită conţine peste 1000 de lucrări ştiinţifice publicate în ultimii 10 ani (majoritatea în reviste 
internaţionale) şi peste 50 de proiecte realizate în colaborare cu parteneri externi.

În deceniul ‘90, a crescut exponenţial mobilitatea personalului de cercetare care participă activ la reuniuni 
ştiinţifice internaţionale, efectuează stagii de cercetare - de scurtă sau lungă durată - în laboratoarele partenerilor 
străini şi beneficiază de burse de specializare doctorală sau postdoctorală în Europa, Statele Unite, Canada, 
Japonia.

Institutul este dotat cu echipamente de cercetare de ultimă generaţie la nivel european:
•	Preparare şi purificare/condiţionare (Aparatură uzuală pentru sinteza de polimeri şi compuşi organici; instalaţie 
de filme subţiri prin depunere în stare de vapori sau prin “spin coating”; Aparate de liofilizare)
•	Caracterizare de structură si microstructură (Spectrometre RMN, FTIR; Microscopie TEM, SEM-EDAX, AFM; 
Difractometre de raze X)
•	Analiză dimensională (Zetasizer, Mastersizer, Elipsometru)
•	Lucrările care pot fi efectuate în cadrul laboratoarelor se referă la: 
•	analize fizice şi chimice : spectre RMN, spectre de absorbţie în IR şi UV-Vizibil, termograme TG, DSC şi TO (termo-
optice), cromatograme GPC, difractograme de raze X, dozări de elemente şi grupe funcţionale; rezultatele pot fi 
furnizate în formă primară sau interpretate;
•	 identificări de substanţe unitare, în special de natură organică;
•	 identificări şi dozări de componente majoritare din amestecuri de substanţe organice;
•	 identificări de materiale pe bază de polimeri; 
•	pregătire de persoane pentru a efectua analizele;
•	colaborări pentru soluţionarea de probleme privind structură chimică din cadrul unor proiecte/teme/contracte 
de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică sau proiectare.

Date de contact:
Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41A
700487 Iaşi, România
Ţel. Secretariat: 0232-217454; 
Ţel. Centrală: 260332, 260333, 260334; 
Fax: 0232-211299 

Persoana de contact:
Director: Prof.dr.ing. Bogdan C. Simionescu - Membru al Academiei Române
Ţel. 0232-217454; fax: 0232-211299; e-mail: bcsimion@icmpp.ro
www.icmpp.ro
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 � Surse de finanţare

Titlu
Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor

Finanţator: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului De Afaceri
Informaţii suplimentare: http://www.minind.ro/
Prezenta schemă a intrat 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 microintreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 
Finanţator: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Informaţii suplimentare: http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/anunt-important-7/
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 este activă începând cu data de 22.02.2011 la următorul 
link: http://programenationale2011.aippimm.ro/.

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - 
START 2011

Finanţator: Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Informaţii suplimentare: http://www.aippimm.ro/
Cerere de proiecte cu depunere continuă, în limita bugetului alocat.
Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro, 
conform procedurii de înscriere on-line şi înregistrarea în Registrul Unic Electronic, aprobată prin decizia Preşedintelui 
Agenţiei.

Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
Fonduri nerambursabile pentru asigurarea dezvoltării economice durabile

Finanţator: Ministerul Finanţelor Publice 
Informaţii suplimentare: http://www.mfinante.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii
Proiectele se depun în mod continuu până în 2013.
Începând cu data de 3 decembrie 2010, se reia sesiunea de depunere a Cererilor de acord pentru finanţare, în temeiul 
H.G. nr.1680/2008, pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Programul de finanţare  a consultanţei în afaceri BAS România 2011
Finanţator: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Informaţii suplimentare: http://www.basromania.ro/
Nu există termen-limită pentru depunerea cererilor de co-finanţare.

POSCCE: Op.112. Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale
NOU!                                                                                                                                                                                                                           Finanţator: 

Uniunea Europeană
Informaţii suplimentare: http://oiimm.mimmcma.ro/
Termen limită: 28 Februarie 2012.

POSCCE: Op 3.3.1 “Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”
NOU!                                                                                                                                                                                                                           Finanţator: 

Uniunea Europeană
Informaţii suplimentare: http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162
Înregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu 5 octombrie 2011, ora 9,00 şi se va 
încheia în 30 martie 2012, ora 16,30.

POSCCE: Sprijin financiar de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii
NOU!                                                                                                                                                                                                                           Finanţator: 

Uniunea Europeană
Informaţii suplimentare: http://oiimm.mimmcma.ro/
Apelul 4 de proiecte s-a lansat pe data de 22.11.2011 şi va rămâne deschis până pe data de 31.05.2012, ora 16,00.

POSCCE: Op. 3.3.2 “Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”
NOU!                                                                                                                                                                                                                           Finanţator: 

Uniunea Europeană
Informaţii suplimentare: http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162
Înregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu 5 ianuarie 2012, ora 9,00 şi se va 
încheia în 29 iunie 2012, ora 14,00.

Operaţiunea 2.3.3 “Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”
POS CCE: AP 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, DMI 2.3 “Accesul întreprinderilor la 
activităţi CDI”

Finanţator: Uniunea Europeană
Informaţii suplimentare: http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=740
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 Europeană
Informaţii suplimentare: http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=723
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
Informaţii suplimentare: http://www.ancs.ro
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: Ianuarie 2012
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.”

Agenţia pentru Dezvolatre Regională Nord-Est: Str. Lt. Drăghescu, nr.9, cod 610125, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, telefon: 0233 218071; fax: 0233 218072; e-mail: adrnordest@adrnordest.ro; www.adrnordest.ro
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• Conferinţa „Destinaţia Europa: Oportunităţi pentru Cercetare şi Inovare”, eveniment de seamă al lumii 
ştiinţifice 
În perioada 19-27 ianuarie 2012, în Statele Unite ale Americii, a avut loc Conferinţa intitulată „Destinaţia Europa: 
Oportunităţi pentru Cercetare şi Inovare”. Acest eveniment a fost este organizat de către Comisia Europeană 
împreună cu Statele Membre şi Forumul Strategic pentru Cooperare Internaţională în Ştiinţă şi Tehnologie 
(SFIC), şi a avut loc la Cambridge – Massachusetts, Statele Unite ale Americii, fiind primul dintr-o serie ce va fi 
organizată în Statele Unite în perioada următoare, cu scopul  de a prezenta Europa ca o destinaţie atractivă din 
punct de vedere al cercetării şi inovării pentru mediul ştiinţific american. Iniţiativa vine în sprijinul prevederilor 
Strategiei Europa 2020 şi Angajamentelor 30 si 31 ale Iniţiativei Emblematice „O Uniune a Inovării”, pentru 
atragerea în Europa a celor mai talentaţi cercetători de talie mondială şi pentru consolidarea cooperării în ştiinţă 
şi tehnologie cu ţările terţe. 
La conferinţă au participat delegaţi la nivel înalt, printre care Comisarul European pentru Cercetare, Inovare 
şi Ştiinţă, doamna Maire Geoghegan-Quinn, reprezentanţi ai unora dintre cele mai mari agenţii finanţatoare 
din Europa, reprezentanţi ai industriilor cu componenţă de cercetare intensivă, precum şi cercetători care au 
beneficiat deja de oportunităţile oferite pentru dezvoltarea carierei lor în Europa.
Publicul ţintă a fost constituit din cercetători interesaţi în noi opţiuni pentru dezvoltarea carierei lor în Europa, 
liderii de opinie şi reprezentanţii marilor universităţi din Statele Unite, reprezentanţii  reţelelor europene extinse 
şi pe teritoriul Statelor Unite, precum şi reprezentanţii media. 
Sursa: www.ancs.ro 

• Oraşul Târgu Frumos va avea propriul parc fotovoltaic
Localnicii din oraşul Târgu Frumos vor plăti, cel mai probabil până la sfârşitul anului 2012, 
cu 50 la sută mai puţin la facturile de electricitate, a declarat primarul Gheorghe Tătaru.  
Potrivit acestuia, pe o suprafaţă de două hectare de teren, ce aparţine administraţiei locale, o firmă din Grecia 
va construi un parc fotovoltaic 
format din 40 de panouri 
solare. Panourile vor fi montate 
până la sfârşitul anului şi vor 
aduce reduceri semnificative 
la capitolul cheltuieli, după 
cum a afirmat primarul 
oraşului Târgu Frumos la 
semnarea contractului în 
valoare de 10 milioane de lei 
cu reprezentanţii societăţii 
greceşti Montana Energy. 

La eveniment au participat prefectul Dragomir Sava Tomaşeschi şi profesorul Corneliu Munteanu, de la 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, cel care asigură asistenţa tehnică a proiectului. Reprezentanţii 
firmei greceşti vor mai înveşti 40 de milioane de euro în construcţia de parcuri eoliene în localitatea ieşeană 
Drăguşeni şi la Botoşani. 

Sursă: AGERPRES

• Extindere masivă a iluminatului cu LED-uri în 
Europa
Comisia Europeană a adoptat o carte verde şi a 
lansat o consultare publică referitoare la viitorul 
iluminatului cu LED-uri. Din punctul de vedere al 
eficienţei energetice şi al adaptabilităţii, tehnologia 
iluminatului cu LED-uri se numără printre cele mai 
performante, ea permiţând realizarea unor economii 
în energie şi bani de până la 70%, faţă de alte 
tehnologii de iluminat.
Implementarea mai rapidă a LED-urilor va asigura 
succesul industriei europene a iluminatului şi 
va contribui la reducerea consumului de energie 
aferent iluminatului cu 20% până în 2020. Iluminatul cu LED-uri se confruntă cu o serie de provocări pe piaţă: 
preţuri ridicate de achiziţie, cauzate de gradul crescut de complexitate tehnologică comparativ cu alternativele 
existente pe piaţă, lipsa de familiaritate în rândul consumatorilor potenţiali şi lipsa unor standarde comune. 
Consultarea se va derula până la 29 februarie 2012, obiectivul ei fiind acela de a înregistra reacţii la propunerile 
Comisiei.
Ca o consecinţă a opririi graduale a vânzării de becuri tradiţionale în UE până în septembrie 2012, în următorii 
câţiva ani aproximativ 8 miliarde de lămpi cu incandescenţă aflate în casele, birourile şi pe străzile europene 
vor trebui să fie înlocuite cu soluţii de iluminat mai eficiente din punct de vedere energetic. Printre acestea se 
numără şi tehnologiile de iluminat cu LED-uri şi LED-uri organice (sau OLED-uri) cunoscute şi sub numele de 
„Solid State Lighting (SSL)” (iluminat din stare solidă). SSL oferă atât lumină, cât şi performanţă vizuală de înaltă 
calitate, precum şi opţiuni de design din ce în ce mai variate. SSL poate juca rolul de motor al inovării în sectoarele 
iluminatului şi construcţiilor, oferind întreprinderilor - multe dintre ele IMM-uri - oportunităţi extraordinare şi 
contribuind la crearea de locuri de muncă şi la creştere economică în Europa.
Foto: desktopedia.com 

Sursă: green-report.ro

• Societăţile mici creează 85% din locurile de muncă noi

85% din totalul net al locurilor de muncă noi din UE în perioada 2002-2010 au fost create de întreprinderi mici şi 
mijlocii (IMM-uri)

Acest număr este în mod semnificativ mai mare decât cota de 67% pe care o deţin IMM-urile din totalul locurilor 
de muncă. În timpul acestei perioade, rata netă de ocupare a forţei de muncă în cadrul economiei întreprinderilor 
din UE a crescut substanţial cu un număr mediu de 1,1 milioane de locuri noi de muncă în fiecare an. Acestea sunt 
rezultatele principale ale unui studiu care a abordat contribuţia esenţială a IMM-urilor la crearea de locuri de 
muncă, prezentat în urmă cu două zile de Comisia Europeană.

Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă de 1% pe an pentru IMM-uri a fost mai mare decât cea de 0,5% 
constatată în cazul întreprinderilor mari. Sectorul comercial reprezintă o excepţie evidentă, deoarece gradul de 
ocupare a forţei de muncă pentru IMM-uri a crescut cu 0,7% pe an, faţă de 2,2% în cazul întreprinderilor mari. 
Acest fapt are drept cauză dezvoltarea puternică a marilor întreprinderi de comerţ, în special în sectorul vânzărilor, 
întreţinerii şi reparaţiilor de autovehicule.

În cadrul categoriei de mărime a IMM-urilor, microîntreprinderile (cu mai puţin de 10 angajaţi), având o cotă de 
58%, sunt responsabile pentru cea mai mare proporţie din creşterea totală neta a ocupării forţei de muncă în 
economia întreprinderilor.

În al doilea rând, societăţile noi (care au mai puţin de cinci ani) sunt responsabile pentru o majoritate copleşitoare 
din numărul noilor locuri de muncă. Întreprinderile noi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul serviciilor pentru 
întreprinderi au creat mai mult decât un sfert (27%) din totalul noilor locuri de muncă, în vreme ce întreprinderile 
noi din sectorul transporturilor şi comunicaţiilor au contribuit mai puţin (6%).

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru antreprenoriat şi industrie, a declarat: 
„În această perioadă critică pentru economia europeană, vedem cum întreprinderile mici asigură şi îşi confirmă 
rolul de surse principale de locuri de muncă. Contribuţia lor importantă la crearea de locuri de muncă evidenţiază 
mai mult ca niciodată importanta IMM-urilor din punct de vedere economic şi necesitatea de a le sprijini la toate 
nivelurile. Întreprinderile mici şi noi reprezintă în mod evident cheia relansării creşterii economice”.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi site-ul web SME Performance Review (Analiza performanţei IMM-urilor):

Efectele principale ale crizei: întreprinderile mai mici raportează efecte negative mai des

Potrivit rezultatelor studiului, criză economică şi-a pus amprenta asupra întreprinderilor indiferent de 
dimensiuni, microîntreprinderile fiind în mod special vulnerabile. Ca rezultat al crizei economice din anii 2009-
2010, numărul de locuri de muncă din sectorul IMM a scăzut în medie cu 2,4% pe an, faţă de 0,95% pe an în sectorul 
întreprinderilor mari. Evoluţia ocupării forţei de muncă a fost încă negativă în 2010, dar aşteptările pentru anul 
2011 se îmbunătăţeau la data efectuării studiului. Proporţia societăţilor care se aşteptau să concedieze angajaţi în 
2011 era mai mică decât proporţia societăţilor care au concediat efectiv angajaţi în 2010.

Pe lângă efectele ce privesc ocuparea forţei de muncă, de departe cel mai important efect negativ al crizei asupra 
întreprinderilor este declinul general al cererii totale pentru produsele şi serviciile lor (menţionat de 62% dintre 
societăţi), urmat de prelungirea termenelor de efectuare a plăţilor de către clienţi (menţionat de 48% dintre 
societăţi) şi, în cele din urmă, lipsa capitalului circulant, care a afectat 31% dintre respondenţi.

Capacitatea de inovare este o armă împotriva crizei

Inovarea pare să aibă un efect pozitiv: întreprinderile care inovează, precum şi întreprinderile din ţări mai 
inovatoare, raportează mai des creşteri ale gradului de ocupare a forţei de muncă şi au rate mai ridicate de creştere 
a ocupării forţei de muncă.

Studiul subliniază că IMM-urile sau societăţile inovatoare care îşi desfăşoară activitatea în economii mai 
inovatoare au suferit mai puţin de pe urma crizei economice. De exemplu, în vreme ce scăderea cererii globale este 
menţionată de 70% dintre întreprinderi în ţări care sunt considerate inovatori modeşti, numărul corespondent 
este de 45% în ţările care sunt considerate lideri în domeniul inovării. 

Calitatea locurilor de muncă în IMM-uri

Studiul distinge două aspecte principale: calitatea locului de muncă şi calitatea muncii. În medie, este adevărat 
că locurile de muncă în întreprinderile mici sunt mai puţin productive, mai slab remunerate şi mai puţin 
sindicalizate decât locurile de muncă în întreprinderi mari. Cu toate acestea, microîntreprinderile susţin că deţin 
un avantaj competitiv faţă de concurenţi în ceea ce priveşte aspectele „soft” ale politicii de resurse umane a unei 
întreprinderi: mediul de lucru, echilibrul între viaţa profesională şi viaţa privată, programul de lucru. 

Sursă: Comisia Europeană
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