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PUBLICITATE

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
cofi nanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

INVESTIȚII PENTRU VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ

CENTRU DE CERCETARE ȘI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE 
LA INCDTIM CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca, 09.04.2014
În urma competiției naționale pentru atragerea de fonduri structurale organizată în 
cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS 
CCE), POSCCE-A2-O2.2.1-2013, tematica Energie, Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca a obținut 
fi nanțarea proiectului Centru de Cercetare și Tehnologii Avansate pentru Energii 
Alternative – CETATEA, ID 1822 cod SMIS CSNR 48797. Proiectul este cofi nanțat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de fi nanțare 
nr. 623/11.03.2014 încheiat cu Ministerul Educației Naționale în calitate de Organism 
Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de 
Autoritate de Management pentru POS CCE.
Valoarea totală a proiectului este de 43.974.400 lei, din care 35.000.000 lei reprezintă 
asistența fi nanciară nerambursabilă: 29.841.000 lei contribuția Uniunii Europene 
prin FEDR și 5.159.000 lei contribuția Guvernului României prin bugetul național. 
Cota de 8.174.400 lei, reprezentând TVA, va fi  suportată de Guvernul României, iar 
diferența din fonduri proprii.
Proiectul se implementează pe o durată de 19 luni, începând cu data de 11 martie 
2014, la INCDTIM Cluj-Napoca, Str. Donat 67-103.
Obiectivul general al proiectului este crearea unei infrastructuri CDI concentrate și 
puternice, care să asigure institutului capabilități științifi ce și tehnice la nivel 
mondial, cu scopul de a dezvolta activitatea de cercetare și dezvoltare tehnologică 
în domeniul larg al energiilor alternative.
Proiectul pune accent pe tematicile în care expertiza dobândită în timp și capacitatea 
umană de care se bucură INCDTIM adaugă plusvaloare patrimoniului științifi c, putând 
asigura excelența până la nivel de lider național și chiar european.
Obiectivele specifi ce ale proiectului vizează construcția unei clădiri care va fi  sediul 
noului Centru de Cercetare CETATEA, realizarea unor lucrări de modernizare a 3 
laboratoare deja existente și dotarea acestei noi infrastructuri cu echipamente de 
cercetare performantă.
Proiectul va contribui la crearea condițiilor pentru o dezvoltare durabilă a României 
prin folosirea efi cientă a noilor tipuri nepoluante de resurse energetice, creșterea 
calității și diversifi carea ofertei de servicii inovative și stimularea cererii de inovare 
din partea sectorului productiv, asigurarea de servicii de cercetare, măsurători 
complexe și analize de laborator, consultanță, precum și aport de know-how și 
proiecte transferabile tehnologic spre economia reală. Odată cu demararea 
proiectului este prevăzută crearea de noi locuri de muncă în activitatea de CDI, 
atragerea de tineri și pregătirea lor la un nivel de excelență compatibil cu cercetarea 
europeană și mondială. Creșterea calității vieții populației prin reducerea costurilor 
de producere a energiei electrice reprezintă principala țintă a proiectului, precum 
și dezvoltarea colaborărilor științifi ce internaționale, integrarea de facto a 
infrastructurii INCDTIM în Aria Europeană a Cercetării – ERA, în cadrul căreia putem 
dobândi calitatea de parteneri de excelență pe domenii specifi ce cu tradiție bogată 
– tehnologiile izotopice și moleculare.
Persoană de contact: Dr. Ing. Adrian Bot, director proiect CETATEA, INCDTIM, 
67-103 Donat, 400293 Cluj-Napoca, tel.: 0264584037; fax: 0264420042; 
e-mail: adrian.bot@itim-cj.ro, www.itim-cj.ro/pos/cetatea.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofi nanțate 
de Uniunea Europeană vă invităm să vizitati www.fonduri-ue.ro.
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Ieri s-a sărbătorit, în 

întreaga lume, „Ziua 

internaţonală a romilor”, 

ocazie cu care statele 

europene au transmis 

mesaje cu privire la 

această etnie.

Printre demnitarii europeni 

care au vorbit despre acest su-

biect s-a afl at şi ministrul su-

edez pentru Afaceri Europene 

Birgitta Ohlsson care şi-a ex-

primat „furia” faţă de Româ-

nia, care i-a refuzat propune-

rea de ajutor extern pentru 

cheltuirea fondurilor europe-

ne destinate integrării romilor.

„Sunt furioasă, dezamăgi-

tă şi îmi pare rău. Dar nu vom 

abandona”, a declarat Ohls-

son într-un interviu acordat 

cotidianului Dagens Nyheter.

Ministrul a dezvăluit că 

Guvernul român se opune 

instalării unui grup de ex-

perţi ai Uniunii Europene 

(UE) care ar permite ca bu-

getele puse la dispoziţie de 

către Bruxelles să ajungă 

efectiv la romi.

„Cred că este o problemă 

de inerţie şi prestigiu politic: 

nu se vrea ca alte ţări să se 

amestece în afacerile politicii 

interne. În plus, nu este un 

lucru cu care guvernele şi ale-

şii români să câştige alegeri. 

Mă înfurie dezinteresul pe ca-

re l-au arătat pentru acest su-

biect”, a continuat ministrul.

Conform unor date ale Co-

mitetului de Acţiune al Pri-

măriei Stockholm, 90% din-

tre cerşetorii din capitala su-

edeză sunt români.

România întâmpină difi cul-

tăţi în absorbirea fondurilor 

UE. În perioada 2007-2013, ea 

a cheltuit abia 26,5% din fon-

durile alocate.

Romi, cetăţeni ai Europei

Între timp, în România, pre-

şedintele Traian Băsescu a 

transmis marţi, în cadrul unui 

mesaj cu ocazia Zilei Interna-

ţionale a Romilor, că integra-

rea comunităţilor rome e un 

proces de lungă durată, iar 

educaţia are un rol covârşitor, 

el precizând şi că romii tre-

buie priviţi nu doar ca repre-

zentanţi ai unei etnii, ci şi ca 

cetăţeni ai Europei.

„Integrarea comunităţilor 

rome este un subiect priori-

tar pentru România, dar şi 

pentru întreaga Europă. Acest 

proces este unul de lungă du-

rată şi nu va putea reuşi de-

cât printr-un rol covârşitor 

acordat educaţiei, ca bază a 

unei bune inserţii sociale (…). 

Nu este sufi cient să condam-

năm prin lege discriminarea, 

segregarea, actele de violen-

ţă comise din ură rasială. Cel 

mai difi cil este să încercăm să 

schimbăm mentalitatea colec-

tivă, să conştientizăm faptul 

că romii trebuie priviţi nu doar 

ca reprezentanţi ai unei etnii, 

ci, deopotrivă, drept cetăţeni 

ai Europei”, afi rmă preşedin-

tele Traian Băsescu în mesa-

jul dat publicităţii de Admi-

nistraţia prezidenţială.

Integrarea romilor „încinge spiritele” 
între România şi Suedia
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Câteva zeci de activişti pro-

ruşi au preluat zilele trecu-

te controlul asupra unor 

clădiri publice din mai 

multe oraşe din estul ţării.

În aceste condiţii Oleksan-

dr Turcinov, preşedintele in-

terimar al Ucrainei, a decla-

rat că vor fi  luate măsuri în 

cazul celor 70 de activişti pro-

ruşi arestaţi de forţele de or-

dine ucrainiene pentru „sepa-

ratism”, „tulburări în masă” 

şi „punerea în pericol a sănă-

tăţii altor persoane”.

”Separatiştii proruşi vor fi  

trataţi ca terorişti şi criminali”, 

a declarat ieri Oleksandr Tur-

cinov. Acesta a mai adăugat 

că „arme de foc şi grenade” 

au fost utilizate împotriva for-

ţelor de ordine mobilizate pen-

tru preluarea controlului asu-

pra sediului administraţiei lo-

cale în oraşul Harkov. „Mai 

mulţi membri ai forţelor de or-

dine au fost răniţi”, a spus el.

Preşedintele interimar al 

Ucrainei şi-a exprimat, în Par-

lament, speranţa „eliberării în 

curând a sediilor serviciilor 

de securitate (SBU) de la Lu-

gansk şi administraţiei locale 

de la Doneţk”, unde activişti 

proruşi au declarat luni o „re-

publică suverană”.

Atac cu cocteiluri Molotov
Activiştii proruşi au pătruns 

duminică în clădirea adminis-

traţiei locale din Harkov, pe 

care au părăsit-o în noaptea 

de duminică spre luni, în ur-

ma unor negocieri şi venirii 

la faţa locului a ministrului 

de Interne Arsen Avakov. 

Situaţia a rămas însă foar-

te tensionată în estul ţării, un-

de au avut loc confruntări în-

tre cei peste 1.000 de mani-

festanţi proruşi adunaţi la fa-

ţa locului şi activiştii proeu-

ropeni, mai puţin numeroşi.

Avakov a scris, în noap-

tea de luni spre marţi, în-

tr-un mesaj postat pe pagi-

na de Facebook, că „opera-

ţiunea antiteroristă a înce-

put. Centrul oraşului este în-

cercuit. Nu vă fi e frică”.

După aceste incidente, for-

ţele de ordine au lansat „o ope-

raţiune antiteroristă care a se-

curizat imobilul administraţiei 

locale în întregime”, iar aproxi-

mativ 70 de persoane au fost 

arestate, potrivit aceleiaşi surse.

Avertizaţi de ruşi

Ministerul rus de Externe a 

denunţat ieri trimiterea de că-

tre Ucraina a unor trupe supli-

mentare cu scopul de a interve-

ni împotriva separatiştilor, Mos-

cova avertizând totodată asu-

pra riscului unui război civil.

Trataţi ca „teroriştii şi criminalii”

Activiştii proruşi au pătruns duminică în clădirea administraţiei locale din Harkov

Aceasta este decizia preşedintelui interimar al Ucrainei cu privire la cei 70 de activişti proruşi care au atacat 
ieri sediul administraţiei locale de la Harkov.


