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MINATECH-RO \[i delimiteaz` grani]a
Parcul [tiin]ific [i tehnologic de “micro [i nanotehnologie” MINATECH-RO
prinde contur pe platforma B`neasa, \n perimetrul INCD-Microtehnologie (IMT)
Realizat de un consor]iu format din IMT, S.C.
ROMES S.A. [i UPB (Universitatea “Politehnica” din
Bucure[ti) parcul MINATECH-RO este un punct de
referin]` \n micro [i nanotehnologie. Zona de la
B`neasa a parcului este esen]ial`, deoarece aici s-a
realizat un „pol tehnologic“, o zon` \n care coopereaz`
cercet`tori din diverse institu]ii, cadre didactice [i
studen]i, dar sunt implicate [i firme din ]ar` [i din
str`in`tate. Acest pol este grupat \n jurul unei “camere
albe” care ofer` nu numai condi]ii de cur`]enie ci [i
alte facilit`]i. Leg`turile care dateaz` de decenii
\ntre Facultatea de Electronic` [i Telecomunica]ii
din UPB [i platforma B`neasa sunt puternice [i cunosc
o revigorare \n urm`torul context: facultatea se
bucur` de la an la an de o mare afluen]` de candida]i
[i a creat recent direc]ia de specializare de “micro[i nanotehnologii” \n timp ce zona B`neasa a “parcului”
este situat` pe o platform` industrial`, aproape de
aeroportul interna]ional [i beneficiaz` de numeroasele
contacte interne [i interna]ionale ale IMT (www.imt.ro).
Dan Dasc`lu, directorul general al IMT ne-a dat câteva
am`nunte despre activitatea care se va desf`[ura
aici \ncepând de la finele acestui an. Public`m mai
jos o prim` parte a interviului.

Reporter: Cum se face
accesul \n parc?
D a n D a s c ` l u : În zona
aglomerat` a noului cartier de
lâng` p`durea B`neasa, IMT
(deci [i MINATECH-RO)
beneficiaz` de o parcare auto
generoas` [i de un spa]iu
de desf`[urare impresionant.
Accesul reziden]ilor se face
pe baz` de legitima]ie, \n cazul
vizitatorilor fiind puse la
dispozi]ie un panou care explica
configura]ia parcului, rolul
fiec`rui sector din parc [i
modul de acces, anun]uri
privind activit`]ile „la zi“ din
parc [i pliante cu informa]ii
utile. Pe lâng` acestea vizitatorii
pot cere l`muriri [i la biroul
de recep]ie sau pot urm`ri
informa]ii de interes privind
func]ionarea parcului oferite
prin intermediul calculatorului
instalat la intrarea \n cl`dire.
Rep: Cum va ar`ta
MINATECH-RO la sfâr[itul
anului 2005?
D.D: Etajul 6 al cl`dirii
IMT, este poate cel mai
important nivel, fiind pus
integral la dispozi]ia parcului
[tiin]ific. Aici se g`se[te
administra]ia parcului [i vor
fi amplasate firme din parc.
Sala cu cea mai mare suprafa]`
va fi amenajat` astfel \ncât s`

permit` contacte informale dar
[i organizarea unor manifest`ri
cu participarea sau la ini]iativa
unor institu]ii guvernamentale,
a altor organiza]ii din ]ar` sau
din str`in`tate.
Etajul 5, unde circa 2/3
din suprafa]` se pune de
asemenea la dispozi]ia parcului,
este semnificativ pentru activit`]ile de servicii din parc, dar
mai ales pentru interac]iunea
institutului cu universit`]ile [i
cu alte unit`]i de cercetare.
Unul din cele mai performante
laboratoare de cercetare din
IMT (L4) \[i valorific` aici
experien]a [i serviciile pentru
reziden]ii din parc [i al]i beneficiari (prelucr`ri mecanice
de mare fine]e [i respectiv
m`sur`tori \ntr-o camer`
ecranat`).
La acela[i etaj exist` un
spa]iu de lucru (birouri, calculatoare) pus la dispozitia unor cadre universitare [i a
unor cercet`tori [tiin]ifici care
au contracte de cercetare sau
dezvoltare tehnologic` (inclusiv \n proiecte interna]ionale)
sau \ndrum` doctoranzii care
lucreaz` \n parc. Aceast` facilitate permite multiplicarea
contactelor [i crearea condi]iilor
pentru o mai strâns` colaborare
[i face ca vizitele \n Bucure[ti

a colaboratorilor din provincie
sau din str`in`tate s` fie mult
mai eficiente.
Rep: Se pot preg`ti aici
[i studen]ii ?
D.D.: Cea mai mare sal`
de la al cincilea nivel al cl`dirii
este pus` la dispozi]ia studen]ilor
la „master“ [i doctorat. Ei
au la dispozi]ie (pe model
american) „ni[e“ cu spa]ii
de lucru. Accesul la acest spa]iu, la facilit`]ile informatice,
biblioteca, laboratoare, inclusiv
punerea la dispozi]ie a unui
calculator poate fi echivalat`
cu acordarea unui grant. Selec]ia
se face de c`tre un consiliu
\n care sunt reprezentate principalele universit`]i interesate,
iar eficien]a activit`]ii este
examinat` periodic. Seminariile [tiin]ifice, accesul la prelegerile unor speciali[ti str`ini,
contactele informale (inclusiv
cu firmele din parc) le deschid
orizontul, iar cursurile practice
\n laboratoare de simulare
[i proiectare asistat` de calculator, laboratoare de caracterizare [i spa]ii tehnologice \i
apropie de „via]a real`“ [i
le m`resc [ansele la viitorul
loc de munc`.
Rep: Ce alte proiecte de
interes ne-a]i mai putea preciza?
D.D: F`r` a fi inclus \n
parc, al doilea nivel al IMT
joac` un rol special \n consor]iul
MINATECH-RO aici existând
dou` camere folosite \mpreun`
cu UPB pentru activit`]i de
instruire, respectiv o sal` cu
calculatoare [i soft ultraperformant pentru simularea [i
proiectarea microsistemelor [i
o sal` de seminar. Tot la acest
nivel func]ioneaz` un departament de educa]ie [i cooper`ri
interna]ionale (D3) al IMT.
Cooper`rile interna]ionale se
materializeaz` [i \n participarea
la cinci proiecte de tip SSA
sau CA din PC6, trei din
ele coordonate de c`tre IMT.
Departamentul D3 asigur`
func]ii informatice (re]ele
Intranet [i extranet, pagini de
web, baze de date etc.), de
editare, de organizare de

evenimente ([tiin]ifice, de informare, de instruire), servicii
de care pot beneficia [i reziden]ii
\n parc. Departamentul dispune
[i de un software evoluat (tip
e-Room) prin care fiecare
partener rezident \n parc
sau \n exterior \[i poate crea
cu minimum de efort propriul
sistem de tip Extranet.
Rep: Ce \nseamn` Centrul
de Transfer Tehnologic?
D.D: Centrul de Transfer
Tehnologic \n microinginerie
(CTT-B`neasa), unitate separat`
a infrastructurii de inovare
[i transfer tehnologic care
func]ioneaz` ca departament
autonom al IMT dar deserve[te
[i parcul MINATECH-RO. Într-adev`r, administra]ia parcului
asigur` func]iile „externe“, de
pild` legatura cu organiza]iile
guvernamentale cu organele
locale, de asemenea gestioneaz`
partea de incubare de reziden]`
\n parc, dar restul serviciilor
legate de asisten]` tehnologic`
de diverse tipuri, consultan]`,
brokeraj servicii, instruire etc.
sunt asigurate prin intermediul
Centrului de Transfer tehnologic.
Mai mult, CTT-B`neasa asigur`
de asemenea conexiunile
(schimbul de informa]ii [i
de cuno[tiin]e) pentru o re]ea
de micro [i nanotehnologii, la
nivel na]ional.
Rep: Exist` o zon` destinat`
\nt`lnirilor de afaceri?
D.D.: Holul de intrare al
parcului de]ine spa]iu de
protocol, gestionat de c`tre
IMT \n parteneriat cu CCIRB.
Aici firmele din parc sau
din zona industrial` B`neasa
pot stabili prime contacte
cu ocazia vizitelor unor reprezentan]i ai poten]ialilor beneficiari, \n special cei veni]i din
alte localit`]i sau din alte ]`ri.
Vizitele delega]iilor mai importante vor trebui programate
din timp, pentru a rezerva una
din s`lile de \ntâlniri. Existen]a
acestui spa]iu suplimentar ofer`
o mai mare flexibilitate, \n
special \n cazul unor \ntâlniri
ocazionale sau a unor contacte
preliminare. (R.P.)

