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Romanian-American Foundation anunță câștigătorii primelor 

granturi în inovație tehnologică ”ARTIE Fellows 2013-2014” 

 

Apelul de proiecte pentru cercetare aplicată are 27 de câștigători, grupați în opt echipe, care 

dezvoltă produse și servicii cu mare potențial comercial 

 

 

București, 14 octombrie 2013:  Romanian-American Foundation (RAF) anunță prima 

generație de beneficiari ai granturilor pentru cercetare aplicată, ARTIE Fellows 2013-2014.  

Applied Research, Technological Innovation and Entrepreneurship (ARTIE) a debutat cu un 

program de granturi acordate pentru o perioadă de opt luni pentru dezvoltarea unei idei in 

proof-of-concept (POC). Apelul de proiecte a fost lansat in aprile 2013 si a inclus două etape: 

expresia de interes (Expression of Interest) si aplicația completă (Full Application). 

În urma unui riguros proces de selecție, Consiliul Științific, format din profesori de renume 

internațional și antreprenori de succes, a declarat drept câștigătoare opt din cele 151 de 

proiecte care s-au înscris. În cadrul unei ceremonii care a avut loc în seara zilei de 13 

octombrie 2013 la Athenée Palace Hilton, Paula Apreutesei, Directorul Programului ARTIE, a 

prezentat prima generație de ARTIE Fellows – cei 27 de cercetători care compun cele opt 

echipe câștigătoare. Listă completă a câștigătorilor și descrierea proiectelor poate fi găsită 

pe portalul ARTIE:  http://artie.rafonline.org/ 

Emoționați și entuziaști, ARTIE Fellows s-au prezentat și au prezentat proiectele cu ceea ce 

aduc ele nou și original și au descris în ce constă inovația tehnologică pe care doresc să o 

dezvolte. Proiectele câștigătoare au inclus aplicații de transcriere a limbii române pentru 

documente multimedia, mecanisme de detectare a gradului de poluare, metode ;i 

instrumente noi pentru rezonanț[ magnetica de inalta presiune, o metoda de a produce 

ochelari de vedere performanți la costuri mici folosind tehnica de printare 3D, oglinzi din 

galiu cu contrast mare, un nou modul magnetic pentru tratarea apelor reziduale, modalități 
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originale  de obținere simultană a două tipuri de făină de porumb de înaltă calitate printr-o 

metodă ecologică de separare chimică, sau detectarea rapidă a particulelor metalice prin 

folosirea sensorilor de curent GMR. 

Phillip Henderson, Președintele Consiliului de Administrație al RAF, a felicitat câștigătorii, 

mulțumindu-le că au ales să participe la prima ediție a apleului de proiecte ARTIE.  

”Nu știm sigur unde va ajunge acest demers; vom descoperi impreuna. Știm însă că  viziunea 

și imaginația cercetătorilor care dezvoltă aceste proiecte se va regăsi în noi produse, noi 

servicii, noi metode care pot fi lansate pe piețele din întreaga lume. Succesul lor va constitui 

victoria noastă”, a declarat Henderson. 

Roxana Vitan, Directorul Executiv al RAF, a semnat și înmânat fiecărui ARTIE Fellow 

acordurile de sponsorizare care definesc termenii și condițiile de contractare a granturilor 

pentru cercetare aplicată și inovație tehnologică. 
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ARTIE Fellows 2013-2014 

(in ordinea alfabetica a acronimului proiectului) 

 Rapid detection of metal particles using giant magnetoresistive (GMR) eddy current sensors 

(GMRparticledetector) Albany Instruments Inc,  

 1. Teodor Dogaru  

2. Dan Vasile  

 

 Method and Tools for In Situ High-Pressure Magnetic Resonance Spectroscopy/Imaging 

(HARNESSING) Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca  

3. Lect. Dr. Eng. Romulus Valeriu Flaviu Turcu  

4. Prof. Dr. Simion Simon  

5. Lect. Dr. Mihai Vasilescu  

6. Dr. Bogdan Frentiu  

 

 High Contrast Gallium Mirrors (HCGaMs) National Institute for Research and Development of 

Isotopic and Molecular Technologies -  INCDTIM Cluj-Napoca  

7. Radu Bratfalean  

8. Marconi Daniel  

9. Ungurean Alia  

 

 Plano and Single Vision Reading complete glasses manufactured using 3-D printing process that 

eliminates various optical variabilities caused by current manufacturing processes (INlabGLASES) 

University POLITEHNICA of Bucharest 

10. Aurelian Trufasu  

11. Ciprian Ion Rizescu  

12. Georgeta Sorohan  

  

 Noise-robust, domain-adaptable, large-vocabulary automatic speech recognition (ASR) system 

for the Romanian language (LVCSRROM) University POLITEHNICA of Bucharest  

13. Horia Cucu  

14. Lucian Petrica  

15. Corneliu Burileanu  

16. Andi Buzo  

 

 New magnetic module for waste water treatment (MAGNTREAT) University POLITEHNICA of 
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Bucharest  

17. Ecaterina Matei  

18. Andra Predescu  

19. Ruxandra Vidu  

20. Andrei Berbecaru  

 

 PollutionTrack performs air quality tracking, helps you improve your lifestyle by providing 

insights about how noxious your environment is (POLLUTIONTRACK) University POLITEHNICA of 

Bucharest  

21. Dan Stefan Tudose  

22. Rizea Daniel Octavian  

23. Alexandru Corneliu Olteanu  

 

 Process for one-step production of two different high quality corn flours by non expensive 

screening and eco-friendly chemical separation (QUALIFARIN) Institute of Macromolecular 

Chemistry "Petru Poni" Iasi 

24.  Prof. Dr. Gabi Drochioiu, PhD  

25.  Dr. Brindusa Alina Petre, PhD  

26. Dr. Manuela Murariu, PhD  

27. Dr. Catalina Ionica Ciobanu, PhD  

 

ARTIE Scientific Board 

Avner Friedman 
Distinguished Professor of Mathematics and Physical Sciences at Ohio State 
University 

Virgil Gligor 
Co-Director of CyLab and Professor of Electrical and Computer Engineering at 
Carnegie Mellon University 

Mihai Huzmezan P&C Engineering Director at AMETEK Power Instruments 

Gheorghe Nenciu 
Senior Scientific Researcher at the Simion Stoilow Institute of Mathematics of 
the Romanian Academy, Bucharest 

Radu Popescu-
Zeletin 

Professor at the Technical University of Berlin; Director of the Fraunhofer 
FOKUS Institute, Berlin 

Florin Udrea 
Professor of Semiconductor Engineering at Cambridge University; non-
executive director of Cambridge Enterprise; founder of two start-ups  

Bogdan Vernescu 
Professor and Head of the Department of Mathematical Sciences at Worcester 
Polytechnic Institute 
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Despre Romanian-American Foundation  
Înființată în 2009, prin decizia Congresului American, Romanian-American Foundation (RAF) este cea mai mare 
fundație filantropică americană din România, care finanțează programe în antreprenoriat, educație, dezvoltare 
comunitară și Inovație. Constituirea patrimoniului RAF a fost posibilă prin investiţiile de succes realizate în 
sectorul privat de către Romanian-American Enterprise Fund (RAEF), în cei peste 15 ani de prezenţă activă în 
România. Patrimoniul actual al Fundaţiei este de 50 de milioane de dolari şi se aşteptă ca, în următorii ani, să 
ajungă la 150 milioane.  

Mai multe informații despre Fundație puteți găsi în Raportul Anual 2012 . 
 
 

Despre ARTIE  
Programul ARTIE este axat pe investiții în talentul român, în arii de cercetare cu tradiție și performanța 
internațională, în scopul conectării oamenilor la cele mai noi tendințe în tehnologie.  RAF sprijină cercetătorii și 
întreprinzătorii români în comercializarea ideilor lor și răspunde nevoilor societății prin alegerea de proiecte cu 
rezultate clare, concrete și măsurabile. 

RAF va investi 1,5 milioane dolari în granturi pentru a finanța cercetarea aplicată și pentru a sprijini modele de 
comercializare a inovației. 

 
Programul de granturi ARTIE adresează cele mai noi tendințe tehnologice, cum ar fi ”Internetul lucrurilor”, 
oferind cercetătorilor și antreprenorilor posibilitatea de a colabora la construirea obiectelor inteligente, a unui 
mediu înconjurător mai inteligent și a unei planete mai inteligente. 

 
Pe lângă finanțarea directă a priectleor de cercetare aplicată, programul își propune  crearea unei 
comunități,  prin facilitarea de legături cu profesori și instituții din străinătate (inclusiv cu diaspora 
românească).  Comunitatea ARTIE  va funcționa ca un ecosistem care  îi aduce împreună pe cei care doresc să 
facă o schimbare, inclusiv antreprenori de succes, investitori, reprezentanți ai administrației publice și alți 
actori angajați în proiectele de cercetare existente în România. 

 
 

 

 

Informaţii de contact 
 
Raluca Baran-Candrea   
Raluca.Baran@RAFonline.org 
tel: 0722 466 805 
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