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„Nu clipa îl face pe om, ci omul creează epoca.“      
                                          (Oscar Wilde) 

A fost, este și va fi  cât se poate de fi resc să explicăm și să justi-
fi căm interesul public manifestat pregnant și prioritar față de Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Observăm lesne că 
discuțiile, marcate uneori și de controverse, privesc legătura indi-
solubilă dintre acel document programatic și obiectivele dezvoltării 
durabile a țării noastre, în context regional, european și mondial. 
Ideea de bază subliniată permanent de Comisia Europeană vizează 
necesitatea de a se asigura deplina concordanță dintre obiectivele 
ieșirii din dubla criză în care ne afl ăm (sanitară și economică) și 
viziunea strategică privind contracararea efectelor tot mai grave ale 
schimbărilor climatice şi accelerarea procesului de digitalizare. 

În aceste circumstanțe, a apărut cel de-al șaselea Raport pri-
vind procesul de aderare a României la Zona Euro, proces menit să 
marcheze o treaptă superioară a integrării țării noastre în Uniunea 
Europeană. Documentul are un subtitlu emblematic, și anume O re-
dresare economică difi cilă a început, lupta cu pandemia continuă.

Avem de-a face cu un studiu amplu, de 86 de pagini, struc-
turat pe teme esențiale ale etapei actuale și perspectivelor econo-
miei românești. Chiar dacă, prin conținut, Raportul se suprapune 
cu elementele defi nitorii din PNRR, sunt abordate numeroase as-
pecte specifi ce legate de căile și mijloacele de îndeplinire a criteri-

ilor de convergență nominală reală și instituțională, consonante cu 
evoluțiile întregii Uniuni Europene și ale economiei globale.

Cum se ştie, în condițiile prelungirii dublei crize, Uniunea 
Europeană a relativizat aceste criterii, acordând o anumită „pauză“ în 
procesul îndeplinirii lor. Mai ales în ceea ce privește defi citul bugetar, 
apare cât se poate de clar că diminuarea dezechilibrelor macroeconomi-
ce n-a încetat nicio clipă să fi e un obiectiv cardinal pentru România, ceea 
ce ne arată că aderarea la euro reprezintă un veritabil Proiect de Țară. 

Rezultatele înregistrate în 
anul 2020, în pofi da faptului 
că au fost mai bune în unele 
domenii, comparativ cu prog-
nozele interne și externe, au 
îndepărtat, practic, România 
de momentul satisfacerii tutu-
ror criteriilor de convergență. 
Prin urmare, procesul de re-

cuperare, încă din acest an, reprezintă o prioritate absolută la toate 
nivelurile decizionale, micro și macroeconomice. 

Fără îndoială, convergența reală impune asigurarea unui ritm de 
creștere a PIB, cel puțin egal cu contracția din 2020, dar nu este sufi cient, 
deoarece sporurile nu pot fi  consistente, ca substanță economică de dura-
tă, dacă nu se obțin ca urmare a unor transformări structurale în spiritul 
noii revoluții științifi co-tehnice, în primul rând, pe calea digitalizării ma-
sive bazate pe cele mai recente tehnologii înalt-performante. Importante 
schimbări de structură sunt necesare și în vederea eliminării defi citului 
comercial, în primul rând, a dezechilibrului din sectorul bunurilor agroa-
limentare, care grevează puternic întreaga economie națională, cu efecte 
directe negative de ordin social, inclusiv în planul dezvoltării rurale. 

La rândul lor, defi citul bugetar, nivelul datoriei externe, rata 
infl ației, cursul de schimb sunt alte câteva domenii esențiale care 
nu pot fi  subapreciate, nici ca riscuri și provocări din sfera politici-
lor publice și nici ca teste majore pentru lumea afacerilor, deci, la 
nivel micro. Raportul apreciază că anul curent este decisiv pentru 
operarea de corecții strict necesare în vederea diminuării, înainte de 
toate, a dezechilibrelor gemene, bugetar și comercial, prin adoptarea 
de măsuri dezirabile, cel puțin în trei direcții de acțiune: economi-
co-fi nanciară, socială și ecologică. De aici, cerinţa de a se stabili 
ținte strategice clare, concordante deopotrivă cu potențialul existent 
și cu aspirațiile populare legitime, reprezintă modalitatea practică de 
acțiune la scară cu adevărat națională. Conștientizarea acestui fapt 
este și pasul decisiv în realizarea țelurilor propuse. (T.B.)

Tendințe și orientări 
în anul economic 2021
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BestJobs: Șapte din zece angajați români 
vor să își îmbunătățească abilitățile tehnice (pag. 3)

Dacia a produs modelul Duster
cu numărul 2 000 000 (pag. 2)

UE își propune reducerea la zero 
a poluării aerului, apei și solului (pag. 7)

Parteneriat pentru dezvoltarea unui proiect 
de mobilitate electrică (pag. 7)

Asociaţia Generală a Inginerilor din România are plăcerea să vă invite să participaţi la competiţia 
„Premiile AGIR pentru anul 2020“. Acestea se acordă pentru lucrări inginereşti deosebite (concepute, 
proiectate şi aplicate/puse în funcțiune), și pentru cărţi originale, de înalt nivel tehnico-științifi c. 

AGIR va mediatiza lucrările premiate la nivel național și internațional, din poziția de membru al Federației 
Europene a Asociațiilor Naționale Inginerești (FEANI) şi al Federaţiei Mondiale a Organizaţiilor Inginereşti (FMOI). 

Secţiunile pentru care se acordă premiile sunt: Tehnologia informaţiei, Inginerie electrică, Ingineria 
construcţiilor de maşini, Ingineria construcţiilor civile şi industriale, Inginerie chimică, Inginerie agricolă şi 
silvică, Ingineria mediului, Ingineria transporturilor, Ingineria materialelor, Ingineria resurselor naturale şi 
energiei, Ingineria textilelor și pielăriei.

Propunerile, însoţite de documentaţia solicitată, vor fi  depuse la sediul 
asociaţiei din Calea Victoriei nr. 118, 010093 – Bucureşti. 

Data limită pentru înregistrarea propunerilor este 30 iulie a.c.
În cazul lucrărilor inginereşti deosebite realizate şi aplicate, pentru 

fi ecare propunere trebuie prezentat un dosar care va cuprinde:
▪ nota de prezentare din partea instituţiei realizatoare, în care se vor preciza 

obiectivul lucrării, caracterul de noutate, rezultate;
▪ documentaţia tehnică reprezentativă;
▪ atestarea – din partea societăţilor benefi ciare – privind punerea în funcţiune, respectiv lansarea în 

producţie de serie în anul 2020, precum şi rezultatele tehnico-economice obţinute.
În cazul cărţilor (publicate în anul 2020) sunt necesare:
▪ un exemplar al cărţii;
▪ aprecieri din partea a trei instituţii sau personalităţi inginereşti din domeniu privind originalitatea şi 

valoarea tehnico-ştiinţifi că. 
Nu se acceptă manuale, cursuri – indiferent de nivelul lor, monografi i şi lucrări care nu au un grad 

tehnico-ştiinţifi c ridicat şi caracter de originalitate.
Premiile vor fi  acordate în cadrul unei festivităţi care va avea loc la data de 14 septembrie, în condiţii care 

vor fi  anunţate din timp, adaptate situaţiei de la momentul respectiv.
Lucrările premiate vor fi  prezentate prin intermediul unui scurt fi lm de prezentare a lucrării (obligatoriu 

fond muzical – imagini – comentariu) cu durata de maximum 10 minute, fi lm pe care autorii, anunţaţi în timp 
util, îl vor realiza şi trimite la sediul AGIR din Calea Victoriei nr. 118 până la data de 1 septembrie a.c.

Detalii se pot obţine accesând www.agir.ro sau de la sediul asociaţiei, tel.: 0213168993, 0213168994, 
e-mail: offi  ce@agir.ro. 

Rugăm membrii AGIR să ne sprijine în mediatizarea competiţiei, transmiţând acestă informaţie unor 
persoane interesate. Participarea la competiţie nu este condiţionată de calitatea de membru al AGIR.

Premiile AGIR pentru anul 2020

Conectarea la era digitală: imperativ al prezentului în pregătirea 
viitorului, din perspectivă națională și europeană (pag. 4 – 5)

Comisia Europeană (CE) a adoptat actualiza-
rea Strategiei industriale a UE
pentru a se asigura că obiecti-
vele sale din acest domeniu sunt 
adaptate în întregime la noile 
circumstanțe ale crizei provoca-
te de pandemia de COVID-19 și 
contribuie la punerea în mișcare a 
tranziției către o economie mai sustenabilă, digitală, 
rezilientă și competitivă la nivel mondial, potrivit 
unui comunicat al Executivului comunitar. „Strate-

gia actualizată reafi rmă prioritățile stabilite în co-
municarea din martie 2020, publicată 
cu o zi înainte ca OMS să declare epi-
demia de COVID-19 drept pandemie, 
și, totodată, aplică lecțiile învățate în 
urma crizei pentru a da avânt redre-
sării și pentru a mări autonomia stra-
tegică deschisă a Uniunii Europene. 

Strategia propune noi măsuri menite să consolideze 
reziliența pieței unice, îndeosebi în perioade de criză. 

(Continuare în pag. 6)

CE a actualizat Strategia industrială 2020, 
cu accent pe IMM-uri și pe accelerarea 

tranziției verzi și digitale
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Continuăm, în numărul de faţă, prezen-
tarea cronicii unor momente importante din 
istoria economiei, ştiinţei şi tehnicii româ-
neşti, marcate, în acest an, prin aniversări 
„rotunde“. Astfel, în 2021 se împlinesc:

125 de ani de la:
▪ Începerea – iniţial, sub îndrumarea in-

ginerului Gheorghe Duca şi apoi, din 1899, a 
inginerului Anghel Saligny, pe baza proiecte-
lor întocmite de un grup de ingineri români, 
condus de Ion B. Cantacuzino – a lucrărilor 
de construire a Portului Constanţa, încheiate 
în 1906. La preluarea conducerii, Anghel Sa-
ligny a modifi cat proiectul iniţial al portului, 
completându-l cu un bazin pentru exportul 
ţiţeiului şi cu rezervoare pentru depozitarea 
ţiţeiului brut şi a derivatelor acestuia;

▪ Începerera construcţiei Casei de De-
puneri şi Consemnaţiuni (astăzi CEC Bank) 
din Bucureşti, situată pe amplasamentul fos-
tului Han Sf. Ion cel Mare;

▪ Efectuarea, la Spitalul Colţea din 
Bucureşti, de către medicul Constantin Di-
mitrescu-Severeanu, a primelor radiogra-
fi i chirurgicale în România. În acelaşi an 
(1896), neurologul Gheorghe Marinescu, 
pentru a stabili diagnosticul diferenţial în-
tre acromegalie şi eritromegalie, realizea-
ză, folosind aparatul Röntgen construit de 
D. Hurmuzescu şi R. Benoit, radiografi ile 
acestor două afecţiuni, considerate primele 
din lume;

▪ Darea în funcţiune a centralei elec-
trice a oraşului Craiova. În 1902, la această 
centrală a fost instalat primul grup cu mo-

tor Diesel de 120 CP şi 160 rotaţii/minut 
din ţara noastră, care antrena un generator 
de 2 x 140 V;

▪ Înfi inţarea Fabricii de ciment de la 
Azuga, dotată cu cuptoare Dietsch, a doua 
fabrică de ciment din România;

▪ Construirea Teatrului Naţional din 
Iaşi, conceput de arhitecţii F. Fellner şi H. 
Helmer, care au proiectat şi clădirile Operei 
şi Universităţii din Cluj, precum şi edifi cii 
ale operelor din alte ţări;

▪ Intrarea în exploatare (pentru realiza-
rea legăturii feroviare cu Transilvania) a li-
niilor de cale ferată Râmnicu Vâlcea – Râul 
Vadului, pe Valea Oltului, şi Comăneşti – Pa-
lanca, pe Valea Trotuşului. Prima linie, exe-
cutată de inginerul Mihail R. Romniceanu, 
a fost considerată, până la construirea liniei 
Bumbeşti – Livezeni, punctul culminant al 
artei consctructive româneşti în materie de 
căi ferate, având şapte tuneluri scurte, între 
30 m şi 600 m.

Importante momente aniversare tehnico-economice în 2021 (V)

Muzeul Municipiului Bucureşti in-
vită publicul să parcurgă, în perioada 
14 mai – 31 decembrie 2021, expoziţia 
outdoor „La 40 de ani de la zborul primu-
lui cosmonaut român“, care este prezen-
tată la Observatorul Astronomic Amiral 
Vasile Urseanu. Expoziţia cuprinde pa-
nouri cu informaţii despre zborul misiu-
nii Soyuz 40 însoţite de imagini ce pot 
fi văzute pe gardul Observatorului Astro-
nomic (Bd. Lascăr Catargiu, nr. 21).

În primăvara anului 1981, Dumitru 
Prunariu şi colegul său de zbor, cosmonautul 
sovietic Leonid Popov, andocau cu capsula 
Soyuz 40 la bordul staţiei spaţiale Salyut 6, 
unde au rămas vreme de câteva zile. La acel 
moment, Dumitru Prunariu devenea primul 
(şi, până în prezent, singurul) cosmonaut 
român, misiunea sa devenind astfel cel mai 
important reper în istoria astronauticii din 
România. Programul spaţial în cadrul căruia 
a avut loc zborul purta numele Interkosmos. 
Prin acest program, ţările socialiste din Eu-
ropa de Est (dar şi din alte părţi ale lumii) 
au fost invitate de Uniunea Sovietică să 

participe cu un candidat-cosmonaut pentru 
efectuarea unui zbor comun. 

În 1977, România se pregătea să organi-
zeze primele runde de selec-
ţie pentru desemnarea viitori-
lor candidaţi-cosmonauţi. În 
martie 1978, cei doi candidaţi 
aleşi de România, Dumitru 
Prunariu şi Dumitru Dediu, 
au plecat împreună cu famili-
ile lor în Orăşelul Stelar din 
Uniunea Sovietică unde, timp 
de trei ani, au urmat cursurile 
şi antrenamentele de speciali-
tate care îi pregăteau ca viitori 
cosmonauţi. La fi nalul celor 
trei ani de formare, Dumitru 
Prunariu şi Leonid Popov au 
fost desemnaţi pentru zbor, 
în timp ce Dumitru Dediu şi 
Iuri Romanenko reprezentau 
echipajul de rezervă.

În seara zilei de 14 mai 1981, la ora 
20.16 (ora României), misiunea Soyuz 40
era lansată de pe Cosmodromul Baikonour. 

Lansarea a decurs bine, iar după aproape 
nouă minute de zbor cosmonava se afl a deja 
pe orbita Pământului, cei doi cosmonauţi 

experimentând starea 
de imponderabilitate. 
După 7 zile, 20 de ore 
şi 42 de minute petre-
cute în spaţiul cosmic, 
Dumitru Prunariu şi 
Leonid Popov au reve-
nit cu bine pe Pământ 
în după-amiaza zilei de 
22 mai 1981, capsula 
lor aterizând în stepele 
din Kazahstan la ora 
16.58 (ora României).

„Eram perfect 
conştient că mă afl u 
în faţa unui eveniment 
istoric, atât pentru Ro-
mânia, cât şi pentru 

mine personal. Pregătirea a fost complexă, 
cu multe situaţii difi cile pe care a trebuit să 
le depăşesc. Cu toate acestea, cele mai mari 
emoţii le-am avut cu o zi înainte de lansare. 

Ai emoţii gândindu-te cum ar urma să de-
curgă un eveniment major, istoric, pe care 
urmează să-l trăieşti în premieră. Emoţii, 
nu pentru că aveam îndoieli în ceea ce pri-
veşte pregătirea mea, ştiam că sunt foarte 
bine pregătit – cunoşteam foarte bine nava, 
ştiam teoretic ce mă aşteaptă în Cosmos, 
documentaţia de bord o cunoşteam la per-
fecţie, parcursesem sute de ore la simulator, 
dar nu trecusem niciodată live prin toate 
aceste evenimente“, declara cosmonautul 
Dumitru-Dorin Prunariu la Academia Ro-
mână, în mai 2016, cu prilejul sărbătoririi 
a 35 de ani de la performanţa sa.

În 2021, împlinirea a 40 de ani de la 
zborul misiunii Soyuz 40 se învecinează cu 
alte două momente aniversare memorabile 
din istoria astronauticii: celebrarea a 70 de 
ani de la zborul primului om în spaţiu (Iuri 
Gagarin, care, la 12 aprilie 1961 devenea 
prima persoană ce admira Pământul din 
spaţiu) şi împlinirea a 40 de ani de la zborul 
inaugural (din acelaşi an, 1981) al progra-
mului Space Shuttle, prin lansarea navetei 
spaţiale Columbia.

Expoziție outdoor: „La 40 de ani de la zborul 
primului cosmonaut român“

Automobilul Duster cu numărul 
2 000 000 a ieșit, zilele trecute, de pe linia 
de montaj a uzinei Dacia, potrivit unui co-
municat al companiei. Este vorba despre un 
exemplar din seria limitată Duster Avantaj 
ECO-G 100 (motorizare cu alimentare 
mixtă benzină/GPL) de culoare Orange 
Atacama, destinat unui client din România.

Duster a fost prezentat în premieră 
mondială în martie 2010, la Salonul Auto de 
la Geneva. Atributele sale de vehicul prac-
tic, robust și accesibil, cu capacități de veri-
tabil „4x4“, i-au asigurat un succes comerci-
al imediat. „Duster este un simbol național 
de reușită. Un model pentru care s-a lucrat 
intens“, a declarat Miguel Oliver-Boquera, 
director al Uzinei Vehicule Dacia și coordo-
nator al platformei industriale de la Mioveni. 

În România, modelul s-a instalat încă 
din primul an de comercializare în postura 
de lider al segmentului SUV, pe care și-a 
consolidat-o odată cu lansarea celei de-a 
doua generații, în 2017. Performanța de pe 

piața internă a fost amplifi cată de rezulta-
tele obținute la export, Duster fi ind livrat 
clienților din 44 de țări din Europa, Africa 
de Nord și Asia. 

Calitățile modelului, precum și impac-
tul său asupra segmentului SUV și asupra 
pieței auto, în general, i-au adus de-a lun-
gul anilor numeroase distincții din partea 
presei specializate, printre care prestigiosul 
titlu Mașina Anului în România obținut de 
ambele generații Duster, în 2011 și 2018. 

Fabricat într-o cadență de 930 de ve-
hicule pe zi, din care peste 90% sunt des-
tinate piețelor externe, Duster este cel mai 
produs model al Uzinei Vehicule Dacia. 
Din cele 2 milioane de mașini, peste 93% 
sunt vehicule produse sub marca Dacia, iar 
restul, sub marca Renault.

Duster cu numărul 1 000 000 a fost 
produs în 2016. 

În 2019, un vehicul Duster 4x4 special 
transformat a fost utilizat ca Papamobil cu 
ocazia vizitei în România a Papei Francisc.

Dacia a produs modelul Duster
cu numărul 2 000 000
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Asociația Generală a Inginerilor din 
România vă invită să participați online la 
simpozionul ştiințifi c EDUCAȚIA – COM-
PONENTĂ ESENȚIALĂ A POLITICII DE 
MEDIU, cea de a XIV-a ediţie, care va 
avea loc vineri, 4 iunie a.c., cu începere 
de la ora 10.00. Tema acestei ediții este 
Ingineria pentru dezvoltare durabilă.

31 mai este data limită pentru înscriere 
prin completarea online a talonului de partici-
pare din pagina https://www.agir.ro/stiri/sim-
pozion-online-cu-tema-ingineria-pentru-dez-
voltare-durabil%C4%83_683.html, și trans-
miterea prin e-mail a următoarelor materiale: 

● Lucrarea in extenso (5 pagini 
A4), editată conform normelor Editurii 
AGIR (https://www.buletinulagir.agir.ro/
norme_editoriale.php); 

● Fotografi a  autorului (scanată cu 
rezoluţie 300 dpi);

● Date succinte din biografi ile (pro-
fesionale) ale autorilor (5 – 6 rânduri de 
text);

● Rezumatul  lucrării, în limba româ-
nă şi în limba engleză (maximum jumătate 
de pagină format  A4, fi ecare);

● Cuvinte-cheie, în română şi en-
gleză.

♦ Acceptul lucrărilor, analizate de o co-
misie, va fi  comunicat până la data de 2 iunie.

♦ Vor fi  publicate în Buletinul AGIR 
doar lucrările prezentate în cadrul simpozi-
onului.                                                          

Secretariat
Calea Victoriei nr. 118, 
010093  Bucureşti,
tel.: (+40 21) 316 89 93, 
(+40 21) 316 89 94,
fax: (+40 21) 312 5531,
e-mail: offi  ce@agir.ro, 
cristina.puican@agir.ro

A XIV-a ediție a simpozionului științifi c 
EDUCAȚIA – COMPONENTĂ ESENȚIALĂ A POLITICII DE MEDIU

BestJobs: Șapte din zece angajați români 
vor să își îmbunătățească abilitățile tehnice
Digitalizarea tot mai accentuată, 

tendințele de creștere a joburilor cu activi-
tate de la distanță, dar și dezvoltarea noilor 
tehnologii ce reconfi gurează aptitudinile 
necesare pe piața muncii se refl ectă asupra 
interesului angajaților români pentru dez-
voltare profesională. Cei mai mulți (șapte 
din zece) își doresc în primul rând dez-
voltarea competențelor tehnice, abilitățile 
soft fi ind cele mai importante pentru unul 
din patru angajați, relevă un sondaj rea-
lizat de platforma de recrutare BestJobs. 
Competențele tehnice pe care angajații 
români plănuiesc să le învețe în viitorul 
apropiat sunt, în primul rând, dezvoltarea 
abilităților specifi ce meseriei pe care o prac-
tică (36% dintre respondenți), fl uența într-o 
limbă străină (32,3%), cursuri de califi care 
(22%), programare (19,5%), project mana-
gement (16,4%), digital marketing (15,2%), 
inteligență artifi cială (9,1%) și product ma-
nagement (8,5%). Pe următoarele locuri se 
afl ă competențe de Computer Networking, 

Cloud Computing, analiză Big Data, Busi-
ness Intelligence, Digital Business Analysis 
și Securitatea Informației.

În privința abilităților soft, cei mai mulți 
dintre respondenți (31,4%) au spus că vor să 
își dezvolte competențele pe partea de nego-
ciere, de rezolvare complexă a problemelor 
(24,8%), precum și capabilitățile de învățare 
continuă (24,4%). Aproape la fel de impor-
tante sunt managementul echipelor (22,5%), 
inteligența emoțională (20,2%), gândirea 
critică (17,8%), creativitatea (16,4%), pre-
cum și capacitatea de planifi care și organi-
zare (15%). Totodată, angajații români mai 
doresc să-și îmbunătățească abilitățile de 
comunicare (13,1%), capacitatea de analiză 
a informațiilor (12,7%), de lucru în echipă 
(12,2%), disciplina (11,7%), adaptabilitatea 
(10,8%), orientarea către client (8,4%), auto-
nomia (8%) și proactivitatea (6,1%).

În prezent, doar 4% dintre respondenți 
spun că au sufi ciente abilități de negociere 
și 8,6% capabilități sufi cient de bune de re-

zolvare a problemelor pentru a se angaja în 
domeniul sau departamentul dorit la un nou 
loc de muncă. Abilitățile soft pe care cei mai 
mulți dintre respondenți spun că le au sunt 
adaptabilitatea (47,2% dintre respondenți), 
disciplina și organizarea (33%) și învățarea 
continuă (19,4%).

Multe domenii 
în care respondenții 
își caută un job permit 
munca de la distanță 
sau ca freelancer, cele 
mai atractive zone 
de activitate fi ind, 
conform răspunsu-
rilor la sondaj, IT/
Telecom (16,6%), 
Management (14,9%), Marketing (14,4%), 
Administrativ/Secretariat (13%), Resurse 
Umane (12,2%), Finanțe-Bănci/ Contabili-
tate (12,2%), Producție/Logistică (12,5%), 
Call center/Servicii clienți (10,8%), In-
ginerie (10,8%), Medicină/Sănătate 

(9,5%), Industrii creative (9,2%), Retail 
(8,4%), Transporturi/Distribuție (8,4%), 
Consultanță (7,6%). Pe ultimele locuri se 
afl ă domenii precum: Specialiști/Tehnicieni, 
Administrație publică, Construcții/Instalații, 
Auto, Turism/HoReCa.

Pentru a se anga-
ja în domeniul și de-
partamentul pe care 
și-l doresc, majoritatea 
respondenților (șase din 
zece) mizează în primul 
rând pe abilitățile speci-
fi ce dobândite odată cu 
experiența într-un do-
meniu. Alte competențe 
tehnice pe care le au 

sunt: fl uența într-o limbă străină (39,6%), 
cursuri de califi care într-un anumit domeniu 
(35%) și permisul de conducere (34%).

Sondajul a fost efectuat în perioada 
aprilie-mai 2021, pe un eșantion de 1028 de 
utilizatori de internet din România.

Proiect de 4 milioane lei din fonduri europene 
pentru educația practică din inginerie

Universitatea Dunărea de Jos din 
Galaţi (UDJG) şi Confederaţia Naţională 
pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) 
au lansat proiectul Stagii unifi cate de practică 
pentru studenţii din inginerie – SurprisING, 
al cărui obiectiv este creşterea oportunităţi-
lor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei 
pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi 
masteranzi printr-un program integrat de 
orientare, consiliere în carieră şi stagii de 
practică organizate în companii din sec-
toarele economice cu potenţial competitiv 
identifi cate conform Strategiei Naționale 
pentru Competitivitate (SNC) şi dome-
niile de specializare inteligentă conform 
Strategiei Naţionale de Cercetare, Dez-
voltare şi Inovare (SNCDI), care să asi-
gure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 
86 studenţi sau absolvenţi. Proiectul, cofi -
nanţat din Programul Operaţional Capital 
Uman 2014 – 2020, are o valoare totală de 
peste 4 milioane lei și se va derula până în 
aprilie 2023.

Printre obiectivele specifi ce ale proiec-
tului se numără şi dezvoltarea a 50 de parte-
neriate cu potenţiali angajatori relevanţi din 
sectoarele economice cu potenţial competi-
tiv. „Acest proiect este o încununare a unui 
efort de peste doi 
ani pe care l-am 
depus pentru a sus-
ţine studenţii Uni-
versităţii Dunărea 
de Jos din Galaţi 
din domeniul ingi-
neresc, în dezvol-
tarea abilităţilor 
tehnice şi pentru 
realizarea unor 
stagii de practică 
în companiile din regiunea de Sud-Est. Do-
meniul tehnic este unul plin de creaţie şi ino-
vaţie, iar odată cu dezvoltarea tehnologiilor 
moderne de fabricaţie, aplicaţiile practice din 
acest domeniu au devenit tot mai interesan-
te şi captivante. Atragerea studenţilor către 

ştiinţele tehnice şi creşterea oportunităţilor 
de angajare reprezintă obiectivul primordial 
al preocupării consorţiului în implementarea 
proiectului. Totodată, participarea la sesiunile 
de consiliere, de orientare în carieră şi la stagi-

ile de practică 
prevăzute a fi  
desfăşurate în 
proiect vor 
contribui la 
facilitarea in-
serţiei pe piaţa 
muncii a stu-
denţilor şi ab-
solvenţilor şi 
dobândirea de 
abilităţi prac-

tice în concordanţă cu cerinţele angajatorilor 
din domeniul ingineriei“, a afi rmat Carmen 
Cătălina Rusu, manager de proiect şi cadru 
didactic la Facultatea de Inginerie din UDJG. 

La rândul său, Cristina Chiriac, pre-
şedinte CONAF şi coordonator partener al 

proiectului SurprisING, consideră că prin 
astfel de proiecte pot fi  identifi cate soluţii 
optime la provocările din economia reală. 
„Consider că această colaborare este extrem 
de fructuoasă pentru CONAF, dar şi pentru 
mediul de afaceri din România. Prin astfel 
de proiecte demonstrăm că putem să creăm 
o punte durabilă între mediul de afaceri şi 
cel academic în vederea identifi cării de so-
luţii optime la provocările din economia re-
ală. (…) Ne propunem să gândim strategii 
de dezvoltare pe termen mediu şi lung, me-
nite să atragă fonduri europene cu ajutorul 
cărora să contribuim la fl exibilizarea pieţei 
muncii şi la livrarea de forţă de muncă spe-
cializată în domenii de interes pentru anga-
jatori“, a spus Cristina Chiriac. 

Potrivit acesteia, angajatorii vor benefi cia 
de competenţe practice ale studenţilor/maste-
ranzilor în concordanţă cu cerinţele companiei, 
dar şi cu întreg mediul de afaceri, în timp ce 
studenţii îşi pot găsi un loc de muncă înainte 
de terminarea studiilor. 

Galați
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Conectarea la era digitală
în pregătirea viitorului, din pers

Comisia Europeană (CE) a propus, zilele trecute, noi nor-
me și măsuri menite să transforme Europa în polul mondial al 
unei inteligenței artifi ciale (IA) de încredere. „Îmbinarea primu-
lui cadru juridic privind IA cu un nou plan coordonat cu statele 
membre va garanta siguranța și drepturile fundamentale ale 
cetățenilor și ale întreprinderilor, consolidând totodată adopta-
rea IA, precum și investițiile și inovarea în domeniul IA în întrea-
ga UE“, se precizează într-un comunicat al Executivului comu-
nitar. Această abordare va fi  completată de noile reglementări 
privind echipamentele tehnice, care, prin adaptarea normelor 
de siguranță, urmăresc să sporească încrederea utilizatorilor în 
noua generație versatilă de produse.

Datorită noului Regulament privind IA, europenii vor pu-
tea avea încredere în oportunitățile pe care le oferă inteligenţa 
artifi cială. Normele proporționale și fl exibile vor aborda riscurile 
specifi ce pe care le prezintă sistemele de IA și vor stabili cele 
mai înalte standarde pe plan mondial. Planul coordonat pre-
zintă schimbările de politică și investițiile necesare la nivelul 
statelor membre pentru a consolida poziția de lider a Europei în 
dezvoltarea unei IA centrate pe factorul uman, durabile, sigure, 
favorabile incluziunii și de încredere.

Potrivit reprezentanţilor CE, noile norme vor fi  aplicate 
direct în același mod în toate statele membre, pe baza unei 
defi niții a IA adaptate exigențelor viitorului, și urmează o 
abordare bazată pe riscuri:

Risc inacceptabil: Vor fi  interzise sistemele de IA con-
siderate o amenințare clară la adresa siguranței, a mijloacelor 
de subzistență și a drepturilor persoanelor. Printre acestea se 
numără sistemele sau aplicațiile de IA care manipulează com-
portamentul uman pentru a împiedica utilizatorii să își exercite 
liberul arbitru (de exemplu, jucării care utilizează asistența vo-
cală încurajând un comportament periculos din partea minori-
lor) și sistemele care permit guvernelor să efectueze o evaluare 
a comportamentului social („social scoring“).

Risc ridicat: Sunt considerate ca prezentând un grad ri-
dicat de risc sistemele în care tehnologia IA este utilizată în: 
▪ infrastructurile critice (de exemplu, transporturile), care ar 
putea pune în pericol viața și sănătatea cetățenilor; ▪ formarea 
educațională sau profesională, care poate determina accesul la 
educație și traiectoria profesională a unei persoane (de exemplu, 
sistemul de notare utilizat în cadrul examenelor); ▪ componen-
tele de siguranță ale produselor (de exemplu, o aplicație a IA 
utilizată în chirurgia robotică); ▪ ocuparea forței de muncă, ges-
tionarea lucrătorilor și accesul la activități independente (de 
exemplu, software de selecție a CV-urilor pentru procedurile de 
recrutare); ▪ serviciile publice și private esențiale (de exemplu, 
evaluarea bonității care îi împiedică pe cetățeni să aibă posibi-
litatea de a obține un împrumut); ▪ activitatea de asigurare a 
respectării legii care poate aduce atingere drepturilor fundamen-
tale ale cetățenilor (de exemplu, evaluarea fi abilității probelor); 
▪ gestionarea migrației, a azilului și a controlului la frontiere
(de exemplu, verifi carea autenticității documentelor de călătorie); 
▪ administrarea justiției și procesele democratice (de exemplu, 
aplicarea legii în cazul unui set concret de date factuale).

Înainte de a putea fi  introduse pe piață, sistemele de IA care 
prezintă un grad ridicat de risc vor face obiectul unor obligații 
stricte, astfel încât să se asigure următoarele: ▪ sisteme adecvate de 
evaluare și reducere a riscurilor; ▪ calitatea ridicată a seturilor 
de date care alimentează sistemul, pentru a se reduce la minimum 

riscurile și rezultatele discriminatorii; ▪ înregistrarea activității 
pentru a asigura trasabilitatea rezultatelor; ▪ documentația 
detaliată care să furnizeze toate informațiile necesare privind 
sistemul și scopul acestuia, pentru ca autoritățile să poată evalua 
conformitatea sistemului în cauză; ▪ informații clare și adecvate
pentru utilizatori; ▪ măsuri care să garanteze o supraveghere uma-
nă corespunzătoare, în vederea reducerii la minimum a riscului; 
▪ un nivel ridicat de robustețe, securitate și precizie.

În special, se consideră că toate sistemele de identifi care bi-
ometrică la distanță prezintă un grad ridicat de risc și fac obiec-
tul unor cerințe stricte. În principiu, este interzisă utilizarea lor în 
timp real în spații accesibile publicului în scopuri de asigurare a 
respectării legii. Sunt prevăzute câteva excepții limitate, strict de-
fi nite și reglementate (cum 
ar fi  utilizarea în cazurile 
în care este strict necesar 
pentru a căuta un copil 
dispărut, pentru a preve-
ni o amenințare teroristă 
specifi că și iminentă sau 
pentru a detecta, a localiza, 
a identifi ca sau a urmări în 
justiție persoane care au 
comis ori sunt suspecta-
te că au comis infracțiuni 
grave). O astfel de utilizare este condiționată de obținerea unei 
autorizații din partea unui organism judiciar sau a unui alt orga-
nism independent și de termene adecvate, de acoperirea geografi -
că și de bazele de date în care se efectuează căutări.

Risc limitat, și anume sistemele de IA care fac obiectul 
unor obligații specifi ce în materie de transparență. Atunci când 
utilizează sisteme de IA, cum ar fi  roboții de chat, utilizatorii 
ar trebui să fi e conștienți de faptul că interacționează cu un 
aparat, astfel încât să aibă posibilitatea de a lua o decizie în 
cunoștință de cauză: fi e să folosească în continuare respectivul 
sistem de IA, fi e să renunțe la serviciile acestuia.

Risc minim: Propunerea legislativă permite utilizarea gratu-
ită a unor aplicații cum ar fi  jocurile video bazate pe IA sau fi ltrele 
antispam. Marea majoritate a sistemelor de IA se încadrează în 
această categorie. Proiectul de regulament nu intervine aici, întru-
cât aceste sisteme de IA prezintă doar un grad de risc minim sau 
nu prezintă niciun risc pentru drepturile sau siguranța cetățenilor.

În ceea ce privește guvernanța, Comisia propune ca 
autoritățile naționale competente de supraveghere a pieței să asi-
gure respectarea noilor norme. Instituirea Comitetului european 
pentru inteligența artifi cială va facilita punerea în aplicare a noilor 
norme și va stimula elaborarea de standarde în domeniul IA. În 
plus, se propun coduri de conduită voluntare pentru sistemele de IA 
care nu prezintă un grad ridicat de risc, precum și spații de testare 
în materie de reglementare pentru a facilita inovarea responsabilă.

Coordonarea va consolida poziția de lider a Europei în 
ceea ce privește o IA centrată pe factorul uman, durabilă, si-
gură, favorabilă incluziunii și de încredere. Pentru a rămâne 
competitivă la nivel mondial, CE se angajează să promove-
ze inovarea în dezvoltarea și utilizarea tehnologiei IA în toate 
sectoarele, în toate statele membre.

Publicat pentru prima dată în 2018, cu scopul de a defi ni 
măsuri și instrumente de fi nanțare pentru dezvoltarea și adoptarea 
IA, Planul coordonat privind IA a permis dezvoltarea unor stra-

tegii naționale dinamice și acordarea de fi nanțare din partea UE 
pentru parteneriatele public-privat și pentru rețelele de cercetare 
și inovare. Actualizarea cuprinzătoare a Planului coordonat pro-
pune măsuri comune concrete de colaborare, care să asigure că 
toate eforturile sunt aliniate la Strategia europeană privind IA și la 
Pactul verde european, ținând seama totodată de noile provocări 
generate de pandemia de COVID-19. Actualizarea menționată 
prezintă o viziune de accelerare a investițiilor în domeniul IA, care 
poate contribui la redresare. De asemenea, actualizarea vizează să 
stimuleze punerea în aplicare a strategiilor naționale privind IA, 
să elimine fragmentarea și să se abordeze provocările mondiale.

Planul coordonat actualizat va utiliza fondurile alocate prin 
intermediul programelor Europa digitală și Orizont Europa, pre-

cum și prin intermediul Mecanismului de re-
dresare și reziliență, care prevede un obiectiv 
de 20% pentru cheltuielile din domeniul digital 
și prin programele politicii de coeziune, în ur-
mătoarele scopuri: ▪ crearea unor condiții pro-
pice pentru dezvoltarea și adoptarea IA prin 
schimbul de informații privind politicile, par-
tajarea de date și investițiile în capacitățile 
informatice critice; ▪ promovarea excelenței 
în domeniul IA, „din laborator pe piață“, 
prin instituirea unui parteneriat public-pri-
vat, construirea și mobilizarea capacităților 

de cercetare, dezvoltare și inovare și punerea la dispoziția 
IMM-urilor și a administrațiilor publice a infrastructurilor de 
testare și experimentare, precum și a centrelor de inovare di-
gitală; ▪ asigurarea faptului că IA este în serviciul cetățenilor 
și constituie o forță pozitivă pentru societate, fi ind în avangarda 
dezvoltării și a implementării unei IA de încredere, stimulând 
talentele și competențele prin sprijinirea stagiilor, a rețelelor de 
studii doctorale și a burselor de studii postdoctorale în domeniile 
digitale; ▪ consolidarea poziției de lider strategic în sectoarele și 

În ultima vreme, asistăm la intensifi carea preocupărilor îndreptate spre extinderea şi ap
au fost identifi cate şi valorifi cate noi posibilităţi de utilizare a tehnicilor şi tehnologiilor avans
naţionali cu cei europeni. Această optică se regăseşte în una dintre direcţiile principale, de o
statele membre ale UE. Cea de-a doua direcţie este, cum se ştie, intensifi carea acţiunilor 
caracteristicile noii etape a revoluţiei ştiinţifi co-tehnice, în care comunitatea inginerească di
faţă pot deveni instrumente utile de lucru în demersul comun de promovare a celor mai ava

Noi norme și măsuri care vor consolida investiț
în domeniul inteligenței artifi ciale (IA) în în

Abordarea europeană
privind excelența în domeniul IA

UPB: Ecosistem de
și dezvoltare de pro

pentru o societate conec
Universitatea Politehnica din București, prin Facultatea

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și Facu
din UPB, a fi nalizat zilele trecute unul dintre cele mai importan
din sfera Internet of Things (IoT) și a orașelor inteligente, av
directă creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare

Denumit generic NETIO, proiectul, a cărui valoare a fos
milioane de euro, s-a derulat în perioada 2016 – 2021 având
„Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în spri
economice și dezvoltării afacerilor“ realizându-se în acest sen
riate în vederea transferului de cunoștințe. NETIO s-a desfășu
mului Operațional Competitivitate (POC) 2014 – 2020.

Potrivit unui comunicat al UPB, printre obiectivele spec
inovare din cadrul companiilor din domeniul IoT prin transfer 
prinderilor la infrastructurile CDI ale UPB; ▪ crearea de partene
tinate dezvoltării produselor și serviciilor inovative bazate pe In
cercetare nou create PRECIS și CAMPUS ale UPB pentru a răs
valorii adăugate a unor produse, procese și tehnologii cerute d
logiei în toate etapele dezvoltării de noi produse și servicii; ▪ cr
oportunităților de lucru în cercetare și inovare pentru tinerii valo
colaborare UPB – întreprinderi, care să asigure buna funcționar
după fi nalizarea proiectului, și sustenabilitatea rezultatelor.

Abordarea europeană
privind o IA de încredere
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ă: imperativ al prezentului 
spectivă națională și europeană

Peste 30 de milioane de persoane 
din 249 de ţări au dobândit abilităţi digi-
tale în timpul pandemiei, pe durata ulti-
mului an, prin intermediul unii program 
de training global lansat de Microsoft. 
Potrivit unui comunicat al companiei de 
tehnologie, în 2021, odată cu demararea 
următoarei etape a programului, alături 
de LinkedIn, acesta vizează să ajute 
250 000 de companii să recruteze can-
didaţii care deţin competenţele potrivite. 

Prin programul global de training 
demarat la jumătatea anului trecut, Mi-
crosoft îşi propunea să sprijine 25 de 
milioane de persoane de la nivel global 
în dezvoltarea competenţelor digitale. 
De la muncitori în uzine până la vân-
zători şi şoferi de camioane care au fost 
disponibilizaţi, milioane de oameni au 
apelat în timpul pandemiei la cursuri-
le online puse la dispoziţie de GitHub, 
LinkedIn şi Microsoft, cu scopul de a se 
pregăti pentru locurile de muncă cu cea 
mai mare cerere pe piaţă, precum ser-
viciile pentru clienţi, managementul de 
proiecte şi analiza datelor. 

Pentru acest an, LinkedIn intenţio-
nează să le ofere solicitanţilor de locuri 
de muncă oportunitatea de a-şi demon-

stra cunoştinţele şi abilităţile, iar anga-
jatorilor noi instrumente pentru a se co-
necta cu aceştia pe baza competenţelor 
lor profesionale, printre care: varianta-
pilot a LinkedIn Skills Path, noi func-
ţii pentru personalizarea profi lului de 
LinkedIn şi acces extins la Skills Graph
de la LinkedIn. 

Pe de altă parte, resursele Micro-
soft vor veni în completarea activităţi-
lor derulate de LinkedIn pentru a pro-
mova oportunităţile vaste de dezvolta-
re a competenţelor digitale, incluzând 
Career Coach – o aplicaţie Microsoft 
Teams pentru Educaţie, dezvoltată cu 
ajutorul LinkedIn, care le oferă studen-
ţilor posibilitatea de a primi consultan-

ţă personalizată pentru orientarea în 
carieră. 

În cadrul iniţiativei comune, Mi-
crosoft a lucrat îndeaproape cu orga-
nizaţiile nonprofi t partenere, pentru a 
oferi asistenţă completă prin programe 
de coaching, mentorat şi networking 
unui număr de aproape şase milioane 
de cursanţi. 

„Microsoft va aplica aceste lec-
ţii la o scară mai mare şi anunţă un 
nou serviciu online, Career Connec-
tor, care va ajuta, în urmatorii trei 
ani, 50 000 de persoane care îşi caută 
un loc de muncă să-şi asigure un job 
în domenii care vizează tehnologia. 
Această iniţiativă se va axa pe cursan-

ţii care şi-au dezvol-
tat competenţe prin 
intermediul partene-
rilor Microsoft din 
sectorul nonprofi t şi 
din sectorul de în-
văţământ, în special 
femei şi minorităţi 
slab reprezentate în 
domeniul tehnolo-
gic“, se menţionează 
în comunicat. 

tehnologiile cu un impact puternic, inclusiv în domeniul mediu-
lui, punând accentul pe contribuția IA în ceea privește producția 
durabilă, sănătatea – prin extinderea schimbului transfrontalier 
de informații –, sectorul public, mobilitatea, afacerile interne, 
agricultura și robotica.

Echipamentele tehnice acoperă o gamă largă de produse de 
consum și profesionale, de la roboți la mașini de tuns iarba, im-
primante 3D, utilaje de construcții și linii de producție industri-
ală. Directiva privind echipamentele tehnice, înlocuită de noul 
Regulament privind echipamentele tehnice, a defi nit cerințele 
de sănătate și siguranță în domeniu. Regulamentul va asigura 
faptul că noua generație de echipamente tehnice garantează 
siguranța utilizatorilor și a consumatorilor și încurajează inova-
rea. În timp ce noul Regulament privind IA va aborda riscurile 
în materie de siguranță ale sistemelor de IA, Regulamentul pri-
vind echipamentele tehnice va asigura integrarea în siguranță a 
sistemelor de IA în toate echipamentele tehnice. Întreprinderile 
vor trebui să efectueze doar o singură evaluare a conformității.

În plus, noul Regulament privind echipamentele tehni-
ce va răspunde nevoilor pieței prin sporirea clarității juridice 
a dispozițiilor actuale, prin reducerea sarcinii administrative 
și a costurilor suportate de întreprinderi prin autorizarea for-
matelor digitale pentru documentație și prin adaptarea taxelor 
achitate de IMM-uri pentru evaluarea conformității, asigurând 
totodată coerența cu cadrul legislativ al UE pentru produse.

Propunerile CE privind o abordare europeană în dome-
niile inteligenței artifi ciale și echipamentelor tehnice urmează 
să fi e adoptate de Parlamentul European și statele membre în 
cadrul procedurii legislative ordinare. Odată adoptate, regula-
mentele vor fi  direct aplicabile în întreaga UE. 

profundarea proceselor specifi ce erei digitale. În special în condiţiile prelungirii pandemiei, 
sate în vederea desfăşurării activităţilor economico-sociale în strânsă conexiune a factorilor 
ordin conceptual şi practic, relevate de planurile de redresare şi rezilienţă elaborate de toate 
din sfera dezvoltării durabile. Legătura dintre cele două obiective este organică, date fi ind 

in ţara noastră este profund angajată. Tocmai de aceea, informaţiile cuprinse în paginile de 
ansate cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii.

țiile și inovarea 
ntreaga UE

e cercetare, inovare 
oduse și servicii TIC 
ctată la Internet of Things
a de Automatică și Calculatoare, în colaborare cu Facultatea de 
ultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor
nte proiecte destinate dezvoltării de produse și servicii inovative 

vând drept consecință 
e a întreprinderilor.
t de aproximativ 3,25 

d ca obiectiv exclusiv 
ijinul competitivităţii 
ns o serie de partene-
urat în cadrul Progra-

cifi ce incluse în NETIO se regăsesc: ▪ stimularea activităților de 
de cunoștințe, dezvoltarea de cercetări în comun și accesul între-

eriate stabile și viabile între UPB și întreprinderile interesate, des-
Internet of Things; ▪ valorifi carea potențialului infrastructurilor de 
spunde nevoilor de inovare ale întreprinderilor, în scopul creșterii 

de piață; ▪ implicarea activă a UPB în fl uxul de transfer al tehno-
rearea de locuri de muncă în domenii „knowledge intensive“ și a 
oroși, absolvenți ai facultăților de profi l; ▪ crearea unei structuri de 
re a proiectului, continuarea activităților de cercetare colaborativă 

Universitatea de Vest din Timi-
şoara (UVT) a lansat, la mijlocul lunii 
aprilie a.c., o platformă de cercetare, 
inovare şi dezvoltare care va avea 
rolul de ecosistem de cunoaştere şi 
educaţie bazat pe reţele şi algoritmi de 
Inteligenţă Artifi ci-
ală (AI). Este vorba 
despre o platformă 
în care se va pilota 
dezvoltarea de apli-
caţii de AI prin care 
UVT va deveni un 
HUB pentru stimu-
larea cercetării şi 
dezvoltării educaţi-
onale în acest do-
meniu, în regiunea 
Banatului, cu o per-
spectivă naţională 
şi europeană, HUB 
care va purta denumirea de Timişoa-
ra Research in Artifi cial Intelligence 
Network (TRAIN). În acest context, 
rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen 
Gabriel Pirtea, a precizat: „Inteligen-
ţa Artifi cială este o direcţie de învă-
ţământ şi cercetare cu tradiţie la Fa-

cultatea de Matematică şi Informatică
(FMI) din UVT. Peste 27 de generaţii 
de specialişti în informatică au absol-
vit programul de studii de masterat în 
Inteligenţa Artifi cială. Această con-
tinuitate este asigurată de colectivul 

Departamentului de Informatică, în 
care, în prezent, o treime dintre cadre-
le didactice sunt specializate în inteli-
genţa artifi cială. Subiectele din dome-
niul Inteligenţei Artifi ciale au consa-
crat colectivul de cercetare de la FMI 
ca pe un grup avansat de cercetare în 

tematicile sistemelor multi-agenţi, 
sistemelor expert, meta-euristicilor, 
reţelelor neuronale, calculului natural, 
explorării datelor, optimizărilor mul-
ticriteriale. Alte subiecte intens invo-
cate în prezent în dezbaterile publice, 

precum Big Data, Machine Lear-
ning, Deep Learning, sunt subiec-
tele asupra cărora se apleacă acum 
colectivul de cercetare din UVT, 
în proiectele afl ate în derulare, cu 
fi nanţare naţională sau europeană, 
lucrând în cooperare cu colegi din 
alte domenii, la aplicaţii practice“.

Evenimentul a reprezentat un 
pas semnifi cativ pe care Universi-
tatea de Vest din Timişoara l-a făcut 
către companiile din regiune, mai 
ales către cele care sunt interesate 
de AI. „Lor dorim să le prezentăm 
competenţele disponibile şi să le 

arătăm o punte de comunicare deschisă 
permanent, pentru a veni în întâmpina-
rea nevoilor companiilor, atât în ceea 
ce priveşte absolvenţii, cât şi pentru 
rezolvarea unor probleme deschise din 
domeniul AI (…)“, se menţionează 
într-un comunicat al UVT.

UVT a lansat HUB-ul „Timișoara Research 
in Artifi cial Intelligence Network (TRAIN)“

Microsoft: Peste 30 de milioane de persoane au dobândit 
abilități digitale în timpul pandemiei, la nivel global

Abordarea europeană privind 
noile echipamente tehnice
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(Urmare din pag. 1)
Ea abordează necesitatea de a înțelege 

mai bine relațiile de dependență din anumi-
te domenii strategice cheie și prezintă un 
set de instrumente pentru reducerea acestor 
dependențe. De asemenea, oferă noi măsuri 
de accelerare a dublei tranziții verzi și di-
gitale şi răspunde, totodată, apelurilor de 
a identifi ca și monitoriza principalii 
indicatori ai competitivității economi-
ei UE în ansamblu: integrarea pieței 
unice, creșterea productivității, com-
petitivitatea internațională, investițiile 
publice și private și investițiile în cer-
cetare și dezvoltare“, se menţionează 
în comunicat. 

Strategia actualizată se concen-
trează pe IMM-uri, pentru care preve-
de sprijin fi nanciar și măsuri adaptate, 
menite să le ofere, atât acestora, cât și 
fi rmelor nou-înfi ințate, posibilitatea de 
a îmbrățișa dubla tranziție. 

De asemenea, CE a adoptat 
propunerea de regulament privind 
subvențiile străine care denaturează 
piața unică. Aceasta este un element-cheie 
pentru concretizarea strategiei industria-
le europene prin asigurarea unor condiții 
concurențiale egale și prin promovarea unei 
piețe unice echitabile și competitive.

„Prin strategia industrială actualizată 
pe care o prezentăm acum, vrem să ne asi-
gurăm că industriile europene au tot ce le 
trebuie ca să pună în mișcare dubla trans-
formare digitală și verde a economiei, asi-
gurând, totodată, competitivitatea acestor 
industrii, inclusiv în contextul redresării 
în urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19. Această strategie necesită noi 
investiții, în oameni, în tehnologii și într-un 
cadru de reglementare adecvat, care să ga-
ranteze echitatea și efi ciența. Prin sprijinul 
oferit instrumentelor-cheie pe care le avem 
deja la dispoziție și prin extinderea sferei lor 
de cuprindere arătăm acum că am desprins o 
serie de învățăminte și ne reafi rmăm anga-
jamentul de a colabora cu actorii economici 
din întreaga Europă“, a declarat Margrethe 
Vestager, vicepreședintele executiv al CE 
pentru o Europă pregătită pentru era digitală.

Strategia industrială actualizată se 
axează pe următoarele domenii-cheie:

Consolidarea rezilienței 
pieței unice
♦ Se are în vedere soluționarea defi ci-

telor de produse critice
Piața unică a fost pusă la grea încer-

care de restricțiile la nivelul aprovizionării, 
de închiderea frontierelor și de fragmenta-
rea generate de pandemia 
de COVID-19. Criza a scos 
în evidență nevoia extrem 
de importantă de a menține 
libera circulație a persoane-
lor, bunurilor, serviciilor și 
capitalurilor în cadrul pieței 
unice, precum și necesita-
tea de a conlucra la conso-
lidarea rezilienței acesteia 
la perturbări. În acest scop, 
Comisia va lua, printre alte-
le, următoarele măsuri:

▪ va propune un in-
strument pentru situații de 
urgență al pieței unice – o 
soluție structurală pentru 
asigurarea liberei circulații 

a persoanelor, bunurilor și serviciilor în ca-
zul unor crize viitoare. Instrumentul va ga-
ranta mai multă transparență și solidaritate 
și va contribui la soluționarea defi citelor de 
produse critice prin accelerarea punerii la 
dispoziție a acestor produse și prin consolida-
rea cooperării în materie de achiziții publice; 

▪ va veghea la respectarea deplină a 

prevederilor din Directiva privind serviciile
pentru a se asigura că statele membre își res-
pectă obligațiile existente, inclusiv obligația 
de notifi care, în vederea identifi cării și eli-
minării unor potențiale noi bariere; 

▪ va întări supravegherea pe piață a 
produselor, oferind autorităților naționale 
sprijin pentru a-și mări capacitatea și pentru 
a accelera digitalizarea inspectării produse-
lor și a colectării de date; 

▪ va mobiliza investiții semnifi cative 
pentru a sprijini IMM-urile, va concepe și 
va implementa sisteme de soluționare alter-
nativă a litigiilor pentru a elimina întârzi-
erile în efectuarea plăților către IMM-uri, 
precum și pentru a oferi măsuri de comba-
tere a riscurilor de insolvență care afectează 
IMM-urile.

Reducerea dependențelor 
strategice ale UE
♦ 137 de produse din ecosisteme sensi-

bile, față de care UE este foarte dependentă
Deschiderea către comerț și investiții 

este un punct forte și o sursă de creștere și de 
reziliență pentru UE, care este un importator 
și exportator major. Pandemia a avut însă ca 
rezultat și o conștientizare pe scară mai lar-
gă a necesității de a analiza și de a soluționa 
dependențele strategice, atât tehnologice, cât 
și industriale. În consecință, Comisia:

▪ a efectuat o analiză „de jos în sus“ 
bazată pe date despre comerț: dintre cele 
5.200 de produse importate în UE, o anali-
ză inițială a identifi cat 137 de produse (care 

reprezintă 6% din valoarea totală a importu-
rilor de mărfuri în UE) din ecosisteme sensi-
bile, față de care UE este foarte dependentă 
– mai ales din industriile mari consumatoare 
de energie (de exemplu, materiile prime) și 
din ecosistemele sanitare (de exemplu, prin-
cipiile active), precum și în ceea ce privește 
alte produse relevante pentru sprijinirea du-

blei transformări verzi și digi-
tale. 34 de produse (care repre-
zintă 0,6% din valoarea totală a 
importurilor de mărfuri în UE) 
sunt potențial mai vulnerabile, 
dat fi ind eventualul lor potențial 
scăzut de ulterioare diversifi ca-
re și înlocuire cu producția UE. 
Din analiză a reieșit că și în do-
meniul tehnologiilor avansate
există o serie de provocări și 
dependențe;

▪ prezintă rezultatele a șase
bilanțuri aprofundate în dome-
niul materiilor prime, bateriilor, 
principiilor active, hidrogenului, 
semiconductorilor, tehnologii-

lor de tip cloud și tehnologiilor de vârf, ofe-
rind informații suplimentare despre originea 
dependențelor strategice și impactul acestora;

▪ va lansa o a doua etapă de revizuire
a potențialelor dependențe în domenii-cheie, 
inclusiv în ceea ce privește produsele, servi-
ciile sau tehnologiile esențiale pentru dubla 
tranziție, precum sursele regenerabile de 
energie, stocarea energiei și securitatea ciber-
netică, și va dezvolta un sistem de monitori-
zare cu ajutorul Observatorului pentru teh-
nologii critice al Comisiei;

▪ depune eforturi 
în vederea diversifi cării 
lanțurilor de aprovizio-
nare internaționale și a 
încheierii de parteneria-
te internaționale pentru a 
spori gradul de pregătire 
pentru situații de criză; 

▪ sprijină noile alianțe 
industriale în domenii stra-
tegice în care astfel de 
alianțe ar fi  cel mai bun 
instrument de accelerare a 
unor activități care nu s-ar 
dezvolta altfel. Se va sprijini crearea de 
alianțe industriale atunci când acestea atrag 
investitorii privați pentru a discuta noi par-
teneriate și modele de afaceri într-un mod 
deschis, transparent și loial și atunci când 
au un potențial de inovare și de creare de 
locuri de muncă de înaltă calitate. Alianțele 
oferă o platformă care, în principiu, este 
amplă și deschisă și vor acorda o atenție de-
osebită incluziunii fi rmelor nou-înfi ințate și 
IMM-urilor; 

▪ Comisia pregătește lansarea Alianței 
pentru procesoare și tehnologiile semicon-
ductorilor și a Alianței pentru date indus-
triale, tehnologii de vârf și tehnologii de 
tip cloud și are în vedere pregătirea unei 
Alianțe pentru lansatoare, precum și a unui 
sistem de aviație cu emisii zero;

▪ sprijină eforturile statelor membre de 
a-și pune laolaltă resursele publice prin in-
termediul proiectelor importante de interes 
european comun (PIIEC) în domenii în care 
piața nu poate face, de una singură, inovații 
revoluționare, putând fi  oferit sprijin din 
bugetul UE;

▪ anunță o strategie și o posibilă modifi -
care legislativă pentru o poziție mai puternică 

de lider în ceea ce privește stabilirea de stan-
darde, inclusiv în domeniul serviciilor pentru 
întreprinderi, lucrând totodată în mod deschis 
cu alte părți în domenii de interes reciproc.

Accelerarea dublei tranziții
♦ Punerea la dispoziția IMM-urilor a 

unor consilieri în materie de sustenabilitate
Strategia industrială 2020 a anunțat 

acțiuni de sprijinire a tranziției verzi și digi-
tale a industriei UE, însă pandemia a afectat 
drastic viteza și amploarea acestei transfor-
mări. Prin urmare, CE creionează o serie de 
măsuri noi de sprijinire a argumentelor eco-
nomice în favoarea dublei tranziții verzi și 
digitale, prin:

▪ defi nirea unor parcursuri de tranziție
împreună cu industria, autoritățile publice, 
partenerii sociali și alte părți interesate, aco-
lo unde este necesar, începând cu turismul și 
cu industriile mari consumatoare de energie. 
Aceste parcursuri ar putea oferi o înțelegere 
mai aprofundată, la toate nivelurile, a am-
plorii, costurilor și condițiilor acțiunilor 
necesare pentru a sprijini dubla tranziție a 
celor mai relevante ecosisteme, având ca 
rezultat un plan executabil în favoarea unei 
competitivități sustenabile;

▪ asigurarea unui cadru de reglementare 
coerent pentru atingerea obiectivelor deceniu-
lui digital al Europei și a dezideratelor pache-
tului legislativ „Pregătiți pentru 55“, inclusiv 
prin accelerarea adoptării surselor regenera-
bile de energie și prin asigurarea accesului la 
energie electrică decarbonizată, disponibilă 
din abundență, la prețuri rezonabile;

▪ punerea la dispoziția IMM-urilor a 
unor consilieri în materie de sustenabilitate 
și sprijinirea modelelor de afaceri bazate pe 
date pentru a valorifi ca la maximum dubla 
tranziție verde și digitală;

▪ realizarea de investiții în vederea 
perfecționării și a recalifi cării pentru a spri-
jini dubla tranziție.

Totodată, revizuirea aprofundată a nor-
melor UE în materie de concurență, afl ată 
în derulare, urmărește să asigure că aceste 
norme pot sprijini dubla tranziție verde și 
digitală în benefi ciul cetățenilor europeni, 
într-un moment în care peisajul concurențial 
mondial suferă, la rândul său, schimbări 
fundamentale.

„Acum începe adevărata revoluție in-
dustrială, dar dacă și numai dacă realizăm 
investițiile potrivite în tehnologii-cheie și 
stabilim condițiile-cadru adecvate. Europa 
își oferă mijloacele de a obține o industrie 
inovatoare, curată și rezilientă, care să ofe-
re locuri de muncă de calitate și care să 
dea IMM-urilor șansa de a prospera chiar 
și în timpul procesului de redresare“, a de-
clarat Thierry Breton, comisarul european 
pentru piața internă.

FOCUS  INGINERESCFOCUS  INGINERESC

CE a actualizat Strategia industrială 2020, cu accent 
pe IMM-uri și pe accelerarea tranziției verzi și digitale
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DEZVOLTARE  DURABILĂDEZVOLTARE  DURABILĂ

Parteneriat pentru dezvoltarea unui proiect 
de mobilitate electrică

♦ Vor fi  instalate cel puțin 40 de stații de reîncărcare rapidă 
și ultra-rapidă, până la fi nalul anului 2022

OMV Petrom, împreună cu Renovatio, 
operatorul celei mai mari rețele de stații de 
reîncărcare pentru vehiculele electrice din 
România, anunță că vor 
instala, până la sfârșitul 
anului 2022, cel puțin 40 
de stații de reîncărcare 
rapidă și ultra rapidă în 
stațiile OMV și Petrom
din țara noastră, ca urma-
re a încheierii unui par-
teneriat în vederea dez-
voltării unui proiect de 
mobilitate electrică. 

„Mobilitatea electrică este un proiect 
pe termen lung și vine în întâmpinarea unei 
cereri tot mai variate pentru transportul ru-

tier. În ultima perioadă, vedem că din ce 
în ce mai mulți români optează pentru au-
tovehicule electrice și hibride. Chiar dacă 

în România, în 
prezent, numărul 
acestor vehicule 
este redus, per-
spectivele sunt ca 
mobilitatea elec-
trică să devină o 
opțiune pe scară 
largă, în speci-
al pe distanțe 
scurte. Iar noi ne 

pregătim să asigurăm, în următorii ani, in-
frastructura necesară pentru diverse opțiuni 
de mobilitate“, a declarat Radu Căprău, 

membru al Directoratului OMV Petrom, res-
ponsabil pentru Downstream Oil. „Credem 
în mobilitatea electrică și dezvoltăm infra-
structura de stații de încărcare rapidă la ni-
vel național. Am construit rețeaua e-charge 
pentru clienții care își desfășoară activitatea 
într-un ritm alert, pentru care timpii reduși 
de încărcare și proximitatea stațiilor sunt 
o nevoie cotidiană. În acest fel, ne aducem 
contribuția la obiectivul strategic european 
de reducere a emisiilor de carbon la care a 
aderat și țara noastră“, a menționat, la rân-
dul său, Alexandru Teodorescu, Managing 
Partner al Renovatio. 

„Toate locațiile vor avea cel puțin o 
stație de reîncărcare cu o putere de mini-
mum 50 kW, iar cel puțin 20 dintre acestea 

vor avea stații de reîncărcare cu o putere 
instalată de 350 kW. Acestea din urmă vor 
forma cea mai extinsă rețea de stații de reîn-
cărcare ultra rapidă din România. Un ciclu 
de reîncărcare a bateriei unui autovehicul 
electric variază în funcție de confi gurația 
bateriei și de compatibilitățile tehnologice 
ale autovehiculului cu soluția de încărcare. 
Ținta acestor puncte de realimentare este de 
a permite conducătorilor vehiculelor elec-
trice sa fi e înapoi la drum în mai puțin de 
20 de minute. Stațiile de reîncărcare vor fi  
amplasate cu prioritate de-a lungul coridoa-
relor din Rețeaua transeuropeană de trans-
port (TEN-T) din România, cât și în zone 
urbane“, se menționează într-un comunicat 
al celor două companii. 

Emisiile de dioxid de carbon provenite 
de la arderea combustibililor fosili au scăzut 
semnifi cativ în 2020, cu 10% în Uniunea 
Europeană, comparativ cu anul precedent, 
cel mai redus declin fi ind în Malta, urmată 
de Ungaria, Irlanda, Lituania şi România, 
arată datele preliminare publicate de Ofi -
ciul European pentru Statistică (Eurostat). 
Instituția atrage atenţia că în 2020 statele 
membre ale UE au introdus măsuri pentru 
a opri răspândirea pandemiei de coronavi-
rus (COVID-19). Combustibilii fosili sunt 

în principal petrolul şi produsele petroliere, 
cărbune, turbă şi gazele naturale. 

Emisiile de dioxid de carbon proveni-
te de la arderea combustibililor fosili sunt 
generate în ţările în care combustibilii sunt 
arşi pentru scopuri cum ar fi  generarea elec-
tricităţii, transport, producţia de oţel etc. În 
consecinţă, importurile şi exporturile de 
produse energetice au impact: de exemplu, 
dacă cărbunele este importat pentru genera-
rea electricităţii, aceasta duce la o creştere a 
emisiilor în ţara importatoare, în timp ce dacă 

electricitatea este importată, nu are efect asu-
pra emisiilor în ţara importatoare, deoarece 
aceste emisii sunt raportate în statul exporta-
tor, unde este produsă electricitatea. 

Conform estimărilor Eurostat, emisiile 
au scăzut în 2020 în toate statele membre 
ale UE, cel mai semnifi cativ declin fi ind în 
Grecia (minus 18,7%), urmată de Estonia 
(minus 18,1%), Luxemburg (minus 17,9%), 
Spania (minus 16,2%) şi Danemarca (minus 
14,8%). Cel mai redus declin a fost în Mal-
ta (minus 1%), urmată de Ungaria (minus 

1,7%), Irlanda şi Lituania (ambele cu minus 
2,6%) şi România (minus 4,2%). 

În 2020, în toate statele membre ale UE 
s-a înregistrat o scădere a consumului combus-
tibililor fosili, mai ales la cărbune. Şi consumul 
de petrol şi produse petroliere s-a diminuat în 
aproape toate ţările membre ale blocului co-
munitar. Consumul de gaze naturale s-a redus 
în 15 state membre, a crescut sau a rămas la 
acelaşi nivel în alte 12. În contrast, ponderea 
energiei din surse regenerabile în generarea 
electricităţii a crescut considerabil. 

Emisiile de dioxid de carbon provenite de la arderea combustibililor 
fosili au scăzut, la nivel comunitar, cu 10%, în 2020

UE își propune reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului
Comisia Europeană (CE) a adoptat 

Planul de acțiune al UE intitulat Către re-
ducerea la zero a poluării aerului, apei și 
solului – un rezultat esențial al Pactului ver-
de european și principalul subiect al Săptă-
mânii verzi a UE din acest an (cel mai mare 
eveniment anual privind politica de mediu, 
care va avea loc în perioada 1 – 4 iunie), po-
trivit unui comunicat al Executivului comu-
nitar. „Planul stabilește o viziune integrată 
pentru 2050: o lume în care poluarea să fi e 
redusă la niveluri care să nu mai fi e dăună-
toare sănătății umane și ecosistemelor na-
turale, precum și etapele necesare pentru a 
atinge acest obiectiv. Planul interconectează 
toate politicile relevante ale UE în materie 
de combatere și prevenire a poluării, punând 
un accent deosebit pe modul de utilizare a 
soluțiilor digitale pentru a combate polua-
rea. Se prevede revizuirea unor acte legis-
lative relevante ale UE pentru a identifi ca 
lacunele rămase în legislația UE și situațiile 
în care este nevoie de o mai bună punere în 
aplicare pentru a îndeplini aceste obligații 
juridice“, se menționează în comunicat.

Pentru a orienta UE către obiectivul 
pentru 2050 privind o planetă sănătoasă 
pentru oameni sănătoși, planul de acțiune 
stabilește obiective-cheie pentru 2030 de 
reducere a poluării la sursă comparativ cu 

situația actuală, printre care: ▪ îmbunătățirea 
calității aerului pentru a reduce cu 55% nu-
mărul de decese premature cauzate de po-
luarea atmosferică; ▪ îmbunătățirea calității 
apei prin reducerea deșeurilor, a deșeurilor 
de plastic din mediul marin (cu 50%) și a 
microplasticelor deversate în mediul încon-
jurător (cu 30%); ▪ îmbunătățirea calității 
solului prin reducerea cu 50% a pierderilor 
de nutrienți și a utilizării pesticidelor chimi-
ce; ▪ reducerea cu 25% a ecosistemelor UE 
în care poluarea atmosferică amenință biodi-
versitatea; ▪ reducerea cu 30% a numărului 
de persoane cu afecțiuni cronice cauzate de 
zgomotul produs de transport și reducerea 
semnifi cativă a cantității de deșeuri generate 
și cu 50% a deșeurilor municipale reziduale.

Planul prezintă o serie de inițiative și 
acțiuni emblematice, precum: ▪ alinierea în 
mai mare măsură a standardelor de calitate 
a aerului la cele mai recente recomandări ale 
Organizației Mondiale a Sănătății; ▪ revizu-
irea standardelor de calitate a apei, inclusiv 
a apei din râurile și mările din UE; ▪ redu-
cerea poluării solului și intensifi carea pro-
cesului de regenerare a solului; ▪ revizuirea 
majorității actelor legislative ale UE în ma-
terie de deșeuri pentru a le adapta la principi-
ile economiei curate și circulare; ▪ susținerea 
ambiției de reducere la zero a poluării cau-

zate de producție și consum; ▪ prezentarea 
unui tablou de bord al performanței eco-
logice a regiunilor UE pentru a promova 
ambiția de reducere la zero a poluării în 
toate regiunile; ▪ reducerea inegalităților 

în materie de sănătate cauzate de ponderea 
disproporționată a efectelor nocive asupra 
sănătății suportate în prezent de persoanele 
cele mai vulnerabile; ▪ reducerea amprentei 
de poluare externă a UE prin restricționarea 
exportului de produse și deșeuri care au 
efecte nocive și toxice în țările terțe; ▪ lansa-
rea laboratoarelor vii pentru soluții digitale 
ecologice și soluții inteligente de reducere la 
zero a poluării; ▪ consolidarea centrelor de 
cunoaștere ale UE pentru reducerea la zero 
a poluării și reunirea părților interesate în 
cadrul Platformei părților interesate privind 
reducerea la zero a poluării; ▪ consolidarea 

asigurării respectării măsurilor de reducere 
la zero a poluării împreună cu autoritățile 
de mediu și alte autorități de aplicare a legii.

Împreună cu Strategia pentru pro-
movarea sustenabilității în domeniul 

substanțelor chimice, adoptată anul trecut, 
acest plan de măsuri transpune în practică 
ambiția UE de reducere la zero a poluă-
rii pentru un mediu fără substanțe toxice. 
Acesta este indisolubil legat de obiectivele 
UE privind neutralitatea climatică, sănăta-
tea, biodiversitatea și utilizarea efi cien-
tă a resurselor și se bazează pe inițiative 
din domeniul energiei, al industriei, al 
mobilității, al alimentelor, al economiei 
circulare și al agriculturii. 

Poluarea este principala cauză de mediu 
care determină multiple boli psihice și fi zice 
și decese premature, mai ales în rândul copii-
lor, al persoanelor cu anumite afecțiuni medi-
cale și al vârstnicilor. Conform unui raport al 
AEM privind sănătatea și mediul, dat recent 
publicității, în UE, peste 400 000 de decese 
premature (inclusiv cauzate de cancer) sunt 
atribuite în fi ecare an poluării aerului încon-
jurător, iar 48 000 de cazuri de cardiopatie is-
chemică, precum și 6,5 milioane de cazuri de 
perturbare cronică a somnului sunt atribuite 
poluării fonice, pe lângă alte boli imputabile 
ambelor tipuri de poluare.
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            Să fi m atenţi
            Să fi m atenţi             

     
         O faptă dacă este rea,

O faptă dacă este rea,

                  Nu-nseamnă că va dispărea.

                 Să fi m atenţi: există fl eacuri

               Ce pot dura mai multe veacuri.

              De toate, Sfi nte, mă feresc, 

         Durează, dar nu veşnicesc.

                       
                       

                 

          P
rof. dr. ing. C. Berbente

Prof. dr. ing. C. Berbente                                            
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● CNSP a revizuit estimarea pri-
vind creșterea producției industriale 
în 2021. Comisia Naţională de Strategie şi Prog- 
noză (CNSP) a revizuit uşor în sus, la 6%, esti-
marea de creştere a producţiei industriale în 2021, 
potrivit prognozei de primăvară. În varianta de 
iarnă, CNSP estima o creştere a producţiei indus-
triale de 5,8%. Conform noilor estimări, producţia 
în industria extractivă va înregistra anul acesta o 
scădere de 3,9% (minus 0,3% estimarea anterioa-
ră), în timp ce în industria prelucrătoare va creşte 
cu 7% (7,3% estimarea anterioară). Pentru 2022, 
CNSP preconizează un avans al producţiei indus-
triale de 4,5%, pentru 2023 de 4,8% şi pentru 2024 
de 4,4%. În prognoza de iarnă, CNSP estima o ma-
jorare a producţiei industriale de 4,3% în 2022, de 
4,6% în 2023 şi de 4,4% în 2024.

● Muzeul de telecomunicații al 
ANCOM, expus la un mall din Capitală.
Până la 23 mai 2021, muzeul de telecomunicații 
al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este ex-
pus la mall-ul Sun Plaza din București, ca urma-
re a unui parteneriat în cadrul inițiativei Pop Up 
Museum – Extra apropiere de muzee, un concept 
cultural neconvențional. Potrivit unui comunicat al 
ANCOM, printre exponate se numără modele ale 
aparatelor telefonice fi xe cu disc, aparate telefo-

nice militare 
folosite în Al 
Doilea Răz-
boi Mondial, 
precum şi 
modele de te-
lefoane mobi-

le din ofertele primilor operatori de servicii de te-
lefonie mobilă din România. Totodată, sunt expuse 
și aparate radio produse în România, dar și primele 
radiotelefoane și telefoane portabile. Expoziția cu-
prinde și modele de emițătoare pirat și telefoane 
DECT, a căror utilizare este interzisă în România 
deoarece pot cauza interferențe în spectrul radio. 
Muzeul este o inițiativă a ANCOM, fi ind lansat 
în 2011 pentru a marca atunci împlinirea a două 
decenii de administrare modernă a spectrului de 
frecvențe radio în România. După data de 23 mai 
2021, exponatele vor reveni la sediul ANCOM din 
strada Delea Nouă nr. 2, sector 3, București, unde 
pot fi  văzute de cei interesați.

● Comisia Europeană a autorizat, 
în premieră, o insectă ca aliment. Sta-
tele membre ale UE au aprobat o propunere a Exe-
cutivului comunitar care permite utilizarea viermi-
lor de făină galbeni uscați ca aliment nou, potrivit 
unui comunicat al Comisiei Europene (CE). Aceas-
tă primă autorizare de introducere a insectelor pe 
piața UE ca alimente noi are loc în urma unei eva-
luări științifi ce riguroase efectuate de Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). 
Strategia De la fermă la consumator identifi că in-
sectele ca sursă alternativă de proteine care poate 
sprijini tranziția UE către un sistem alimentar mai 
durabil. De altfel, conform Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), in-
sectele sunt o sursă alimentară sănătoasă și foarte 
nutritivă, cu un conținut ridicat de grăsimi, protei-
ne, vitamine, fi bre și minerale. 

IBM a anunțat că a creat un cip de 
2 nanometri, cel mai mic și mai puternic 
dezvoltat până 
acum. Majoritatea 
dispozitivelor care 
alimentează cipu-
rile de computer 
folosesc astăzi 
tehnologia de 10 
sau de 7 nanome-
tri, iar unii producători produc cipuri de 
5 nanometri. Performanța unui cip este 

îmbunătățită de creșterea numărului de 
tranzistoare – elementele care procesează 

datele – fără a crește dimen-
siunea lui generală. Noile 
cipuri de 2 nanometri conțin 
50 miliarde tranzistoare, po-
trivit vicepreședintelui IBM 
al cercetării cloud hibrid, 
Mukesh Khare. 

Compania preconi-
zează că noul cip va obține performanțe 
cu 45% mai mari, iar consumul de 

energie se va diminua cu circa 75% 
față de cele mai avansate cipuri de 7 
nanometri din prezent. Cu cipuri de 2 
nanometri, bateriile telefonului mobil 
ar putea dura de patru ori mai mult, 
laptopurile ar putea deveni mult mai 
rapide și amprentele de carbon ale cen-
trelor de date ar putea fi  reduse, deoa-
rece se bazează pe cipuri mai efi ciente 
din punct de vedere energetic. Cipurile 
urmează să intre în producție începând 
cu sfârșitul anului 2024 sau 2025.

Primul laborator 5G din România
Institutul de Cercetare CAMPUS 

al Universității Politehnica din București 
(UPB), în parteneriat cu Orange Româ-
nia, a deschis primul laborator 5G din ţara 
noastră. Acesta este un hub în care mediul 
academic, dar și start-up-urile și companiile 
pot să testeze soluțiile bazate pe tehnologia 
5G și să inoveze pe acest plan.

Potrivit unui comunicat al UPB, pri-
mul laborator 5G din România este dotat 
cu: ▪ 5G Standalone Private Mobile Radio
– componenta core a infrastructurii 5G; ▪ 
5G New Radio – componenta de acces ra-
dio a infrastructurii 5G; ▪ Componentele de 
Open RAN și Open CORE bazate pe se-
pararea software-ului de hardware permit 
virtualizarea funcționalității rețelei radio 
sau rețelei core și au capacitatea de a rula 
sistemul pe echipamente CoTS (Commer-
cial-of-the-Shelf) și pe interfețe deschise; 
▪ Edge Computing joacă un rol cheie ca 
tehnologie care permite reducerea distanței 

dintre utilizatori (aplicații) și servicii (date) 
și facilitează garantarea latențelor și debitu-
lui de transmisii, după cum sunt solicitate 
de servicii și aplicații.

Arhitectura de telecomunicații pre-

zentă în 5G Lab urmărește să sprijine 
digitalizarea mai multor sectoare econo-
mice cu ajutorul tehnologiei 5G, precum 
agritech, orașe inteligente, mașini au-
tonome, transport și logistică, e-health, 
securitate cibernetică, tehnologie verde 

etc. „Misiunea Universității Politehnica
din București a fost gândită ca o îmbina-
re între educație, cercetare și inovație, fapt 
ce reprezintă cheia către o societate și o 
economie a cunoașterii. Institutul de cerce-

tare CAMPUS a fost înfi ințat pentru 
ca cercetătorii să își poată dezvolta 
soluțiile și produsele într-un mediu în 
care cercetarea poate fi  dusă rapid în 
piață. Cercetarea în domeniul 5G este 
esențială pentru a dezvolta noi soluții 
pentru rețelele viitorului, dar și pentru 
accelerarea procesului de digitalizare. 
Echipele din Institutul de Cercetare 
CAMPUS sunt implicate în procesul 
de cercetare dincolo de rețelele 5G, iar 

dezvoltarea laboratorului 5G împreună cu 
Orange va conduce la validarea și testarea 
soluțiilor de cercetare pentru ca acestea să 
poată fi  transferate cât mai repede în piață“, 
a declarat prof. dr. ing. Tudor Prisecaru, 
președintele Senatului UPB.

IBM a creat cel mai mic 
și mai puternic cip

Astra Vagoane Arad va livra Capi-
talei 100 de tramvaie, ca urmare a unui 
contract semnat zilele trecute cu Primăria 
Municipiului București (PMB). „Facem 
un pas înainte în modernizarea transpor-
tului public: am semnat un contract cu va-
loare de aproximativ 200 de milioane de 
euro, bani europeni, pentru achiziţia a 100 
de tramvaie. Contractul prevede furniza-
rea primului tramvai peste 15 luni, în luna 
august a anului viitor, urmând ca, înce-
pând de la acel moment al livrării proto-
tipului, să fi e furnizate patru tramvaie în 
fi ecare lună. Este vorba despre tramvaie 
cu lungimea de 36 m, potrivite pentru 
Bucureşti“, a declarat primarul general.

Cele 100 de tramvaie noi, din gama 
de 36 m, vor avea podeaua complet co-

borâtă, minimum 5 uşi duble şi vor fi  
dotate cu echipament de climatizare 
destinat asigurării atât a aerului condiţi-
onat, cât şi a 
încălzirii. De 
asemenea, s-a 
solicitat ca 
tramvaiele să 
aibă o capaci-
tate de cel pu-
ţin 220 de că-
lători în total, 
din care mi-
nimum 56 pe 
scaune, să aibă nivel de zgomot redus şi 
echipamente pentru validarea cardurilor. 
Pentru persoanele cu dizabilităţi, care fo-
losesc scaune cu rotile, se va prevedea o 

platformă rabatabilă sau culisantă cu ac-
ţionare manuală şi se vor amenaja două 
locuri speciale.

De aseme-
nea, prin instalaţia 
IT care va echipa 
tramvaiele se vor 
oferi informaţii (au-
dio-video) pentru 
călători, va exista 
o instalaţie de su-
praveghere video, 
precum şi wi-fi . 
Potrivit PMB, va 

exista şi posibilitatea transportării bicicle-
telor printr-un sistem de prindere şi fi xare 
rabatabil, care să nu ocupe spaţiul destinat 
călătorilor atunci când nu este utilizat.

100 de tramvaie noi în Capitală, 
realizate de Astra Vagoane; 

primul va fi  livrat în august 2022




