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INTEGRAREA ACTIVITĂŢILOR DE TRANSFER TEHNOLOGIC ALE 
INCDTIM ÎN CADRUL UNUI ECOSISTEM EFICACE DE INOVARE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare 
(INCDTIM) Cluj-Napoca anunţă începerea proiectului cu titlul: CREŞTEREA CAPACITĂŢII 
DE TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI DE CUNOŞTINŢE A INCDTIM CLUJ ÎN DOMENIUL 
BIOECONOMIEI (TTC-ITIM).

Obiectivul general al proiectului TTC-ITIM este de a valorifi ca rezultatele cercetării și 
cunoștinţele cu caracter aplicativ din INCDTIM prin acţiuni specifi ce de transfer tehnologic 
către mediul privat și implementarea de mecanisme instituţionale care să conducă la 
dezvoltarea pe baze sustenabile a relaţiei laboratoare de cercetare − mediu economic 
în domeniul inovaţiei tehnologice.

Principalii benefi ciari sunt companiile private care își exprimă interesul asupra ofertei 
de rezultate și expertiză CDI făcută publică pe pagina web a INCDTIM (itim-cj.ro) și cu 
care INCDTIM încheie relaţii contractuale pe durata derulării proiectului. Acestea vor 
benefi cia direct de rezultatele și expertiza CDI a institutului fi e prin înglobarea lor în 
produse și servicii inovative destinate pieţei, fi e le vor utiliza pentru a-și satisface nevoile 
de dezvoltare strategică pe baze inovative.

Proiectul TTC-ITIM (cod SMIS 105533, cod competiţe POC-A1-A1.2.3-G-2015) este 
cofi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul 
Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, 
Acţiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe (Knowledge Transfer Partnerships), 
în baza contractului de fi nanţare nr. 18/01.09.2016 încheiat cu Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifi că şi Inovare, în calitate de Organism Intermediar pentru 
Cercetare, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate 
de Management pentru POC.

Valoarea totală a proiectului este de 15.530.000 lei, din care 13.500.000 lei reprezintă 
asistenţa fi nanciară nerambursabilă: 11.302.200 lei contribuţia Uniunii Europene prin 
FEDR și 2.197.800 lei contribuţia Guvernului României prin bugetul naţional.

Proiectul se implementează la INCDTIM Cluj-Napoca, Str. Donat 67-103, pe o perioadă 
de 60 de luni, începând cu data de 01.09.2016.

 Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact: Dr. Claudiu Filip, Director proiect TTC-ITIM
INCDTIM, Str. Donat 67-103, 400293 Cluj-Napoca, Tel. 0264 584 037
E-mail: claudiu.fi lip@itim-cj.ro, http://www.itim-cj.ro/poc/ttc

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a Uniunii Europene 
sau a Guvernului României.

Autoritatea Naţională 

pentru Turism va autori-

za, în baza unui ordin al 

preşedintelui ANT, Anca 

Pavel-Nedea, 12 noi staţi-

uni turistice, se arată 

într-un comunicat al 

instituţiei.

După ce au fost analizate 

documentaţiile prezentate de 

UAT-uri (unitate administra-

tiv teritorială), dar şi după vi-

zitele în teren, vor primi sta-

tut de staţiune turistică comu-

na Suceviţa (jud. Suceava), 

comuna Pojorâta, (Suceava), 

Băile Banffy – Topliţa (Har-

ghita), Borsec (Harghita), Ne-

greşti-Oaş, (Satu Mare), Băi-

le Ocna Dej, (jud. Cluj), co-

muna Sângiorgiu de Murş (jud. 

Mureş), localitatea Colibiţa 

(jud. Bistriţa Năsăud), Moi-

neşti (jud. Bacău), comuna 

Baia de Fier (jud. Gorj), co-

muna Boghiş, (jud. Sălaj), co-

muna Moisei (jud. Mara-

mureş).

Atestarea staţiunilor turis-

tice reprezintă, pe lângă dez-

voltarea socio-economică a 

acestor localităţi, posibilitatea 

de accesare a fondurilor eu-

ropene.

„Autoritatea Naţională 

pentru Turism are în vede-

re şi realizarea, în viitor, a 

unei identităţi urbane adec-

vate, prin valorificarea re-

surselor existente (renova-

re/modernizare, dar şi spe-

cific local), urmărirea reali-

zării de legături şi conexi-

uni, racorduri la drumurile 

naţionale şi europene, pre-

cum şi încurajarea creării 

de conexiuni şi cooperări cu 

alte localităţi similare, prin 

realizarea unor serii de eve-

nimente, în comun”, arată 

ANT.

Ocna Dej devine oficial staţiune turistică

Compania Naţională de 

Administrare a 

Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR), fosta CNADNR, 

spune că are în plan 

finalizarea Autostrăzii 

Sebeş-Turda (toate lotu-

rile) până în anul 2022.

Master Planul General de 

Transport (MPGT) al Româ-

niei, în forma actuală apro-

bată, vizează două perioa-

de de programare consecu-

tive, respectiv 2014 – 2020 

şi 2020 – 2030, fiind prevă-

zută, printre altele, continu-

area şi finalizarea autostră-

zilor Lugoj – Deva (loturile 

2, 3, 4) şi Sebeş – Turda (lo-

turile 1, 2, 3, 4), până în 

anul 2022, reiese dintr-un 

comunicat de presă al Com-

paniei Naţionale de Admi-

nistrare a Infrastructurii Ru-

tiere (CNAIR).

Potrivit datelor CNAIR, în 

cadrul Master Planului Ge-

neral de Transport sunt pre-

văzute continuarea şi fi nali-

zarea proiectelor pe construc-

ţia autostrăzilor Lugoj – De-

va (lot 2, 3, 4) şi Sebeş – 

Turda (lot 1, 2, 3, 4), până 

în anul 2022, perioadă care 

corespunde actualului exer-

ciţiu fi nanciar 2014-2020).

La capitolul proiectelor 

noi se are în vedere finan-

ţarea construcţiei de auto-

străzi în execuţie, respectiv: 

Autostrada Suplacu de Bar-

cău – Borş şi Autostrada 

Câmpia Turzii – Ogra – Tg. 

Mureş.

„În plus, se urmăreşte de-

rularea fazei de pregătire şi 

de execuţie a proiectelor de 

construcţie autostrăzi/dru-

muri expres noi, după cum 

urmează: Autostrada Piteşti 

– Sibiu; Autostrada Piteşti 

– Craiova şi Variantele de 

Ocolire Slatina – Balş; Au-

tostrada Comarnic – Braşov; 

Autostrada Sibiu – Braşov; 

Autostrada Nădăşelu – Su-

placu de Barcău”, mai ara-

tă fosta CNADNR.

„Acum, după aprobarea 

de către Guvern a Master-

planului General de Trans-

port, acesta devine pentru 

noi lege şi respectarea aces-

tuia se va reflecta în imple-

mentarea tuturor proiecte-

lor. Lucrul cel mai impor-

tant este să finalizăm pro-

iectele începute şi, mai ales, 

să pregătim foarte bine pro-

iectele viitoare. Am avut 

mult de lucru la obţinerea 

avizelor şi a autorizaţiilor, 

însă am reuşit să deblocăm 

proiecte importante. Aşa 

cum am mai spus, un pro-

iect bine început este pe ju-

mătate realizat. Ştiu că te-

ma studiilor de fezabilitate 

este mult discutată dar, sunt 

câteva lucruri pe care tre-

buie neapărat să le clarifi-

căm. Ca să fie bine făcut, 

un Studiu de Fezabilitate a-

re nevoie în proporţie de 80 

– 90 % de studii în teren, 

se fac sute de foraje, cerce-

tări arheologice. Toate aces-

tea se fac de către oameni 

bine pregătiţi. Un Studiu de 

Fezabilitate nu se face din 

birou. Un Studiu de Fezabi-

litate cercetează şi analizea-

ză, prospectează, şi în final 

dă soluţii. Proiectul porneş-

te de la Studiul de Fezabili-

tate, în urma căruia rezultă 

fezabilitatea investiţiei”, pre-

cizează Cătălin Homor, di-

rector general al CNAIR.

Guvernul a aprobat, în 

data 14 septembrie 2016, 

Master Planul General de 

Transport al României, do-

cument strategic care stabi-

leşte principalele direcţii de 

dezvoltare a infrastructurii 

de transport din România în 

următorii 15 ani, pe toate 

modurile de transport: ruti-

er, feroviar, naval, aerian şi 

multimodal.

În luna august, ministrul 

Transporturilor, Sorin Buşe, 

declara că Autostrada Se-

beş-Turda ar putea fi  fi nali-

zată spre sfârşitul anului vi-

itor.

Autostrada 
Sebeş-Turda, 
gata în 2022?
Ministrul Transporturilor se lăuda că autostrada 
va fi gata anul viitor.

Autostrada Sebeș-Turda va avea 70 de kilometri, costurile 
fi ind de 400 de milioane de euro și va traversa judeţele Cluj 
și Alba, fi ind împărţită în patru loturi.

Anul trecut s-a descoperit că pentru mai bine de 66 de km 
din cei 70 ai autostrăzii A10 Sebeș – Turda nu au fost emise 
autorizaţiile de construire cu toate că fi rmele constructoare 
lucrează încă din 2014 și pe anumite loturi stadiul lucrărilor 
a trecut deja de o treime. Mai mult, deși Compania de 
Autostrăzi recunoaște că autorizaţiile de construire sunt 
obligatorii pentru a se putea lucra, constructorii și-au primit 
o parte din bani pe lucrarile deja executate.

Autostrada Sebeş – Turda=400 mil. 


