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UE lansează cel mai mare program de robotică

civilă din lume

Comisia Europeană, împreună cu 180 de companii și organizații de cercetare grupate sub umbrela asociației euRobotics au anunțat

marți lansarea celui mai mare program de cercetare și inovare din lume în domeniul roboticii civile.

Inițiativa, denumită SPARC, acoperă industria prelucrătoare, agricultura, sănătatea, transporturile, securitatea civilă și gospodăriile și

face parte din eforturile de politică industrială a UE pentru a consolida poziția Europei pe piața roboticii la nivel mondial (60 de

miliarde de euro pe an până în 2020), scrie Agerpres.

Conform estimărilor Comisiei, inițiativa va crea peste 240.000 de locuri de muncă în Europa, fiind totodată de așteptat o creștere a

cotei de piață la nivel mondial a Europei la 42% (o creștere de 4 miliarde de euro pe an).

Comisia Europeană va investi 700 de milioane de euro, iar euRobotics 2,1 miliarde de euro.

“Europa trebuie să fie un producător, și nu doar un consumator de roboți. Roboții fac mai mult decât să-i înlocuiască pe oameni — ei

fac de multe ori lucruri pe care oamenii nu pot sau nu vor să le facă, care îmbunătățesc multe aspecte cum ar fi calitatea vieții sau

siguranța noastră”, a declarat comisarul european pentru agenda digitală, Neelie Kroes, citată de site-ul Comisiei.

Potrivit președintelui euRobotics, Bernd Liepert, SPARC va asigura competitivitatea industriilor europene de robotică. “Soluțiile de

automatizare bazate pe roboți sunt esențiale pentru a depăși provocările sociale cele mai presante de astăzi”, a argumentat el.

p

http://sfm.md/
http://sfm.md/stream
http://sfm.md/login/
http://sfm.md/wp-content/uploads/2014/03/robotica-sfm.md_-e1401864931128.jpg


6/19/2014 UE lansează cel mai mare program de robotică civilă din lume / Student FM

http://sfm.md/2014/ue-lanseaza-cel-mai-mare-program-de-robotica-civila-din-lume/ 2/2

Related Posts

POST PUBLICAT: 04/06/2014

AUTOR: ADMIN

CATEGORIES: EDUCATIE, INTERNATIONAL, NEWS

TAGS: COMMISIA, LANSEAZĂ, ROBOTICA, SFM.MD, UE

MAEIE lansează

Ghidul tău pentru

LIBERA

CIRCULAȚIE ÎN

SPAȚIUL

EUROPEAN

Vezi unul din

eseurile

câștigătoare la

concursul „Fii

primul care zboară

fără viză în

Europa”

Ne integrăm în UE!

Parlamentul

European a

recunoscut dreptul

Moldovei de a

deveni membru al

UE

Peste 100 de

persoane vor

merge pe 28 aprilie

la Atena, împreună

cu Iurie Leancă,

fără vize în UE

Concursul

invențiilor cu roboți

și mașini

inteligente a reunit

studenți de pe

ambele maluri ale

Prutului

Ei sunt cei 25 de

tineri care vor

călători primii în

Europa fără vize.

Vezi lista

finaliștilor

© 2 01 3  -  2 01 4  Stu d en tfm.md  -  este p rimu l p o rtal d e ştiri d ed icat tin erilo r. F u rn izăm flu xu ri d e ştiri şi in fo rmaţii în  timp  real.

Aici g ăseşti emisiu n ile Stu d en tF M ,  even imen tele d in  R . M o ld o va,  știri ,  mu zică,  literatu ră și artă. E ch ip a ed ito rială reflectă

ech id istan t actu alitatea in tern ă şi in tern aţio n ală. U tilizarea materialelo r SF M  su n t p ermise n u mai cu  in d icarea su rsei. To ate

d rep tu rile d e imag in i și text ap arțin  au to rilo r. D acă su n teți in teresați,  aveți su g estii cu  p riv ire la activ itatea p o rtalu lu i

w w w .sfm.md ,  co n tactaţi-n e la in fo @sfm.md .

http://sfm.md/category/news/educatie-news/
http://sfm.md/category/news/international/
http://sfm.md/category/news/
http://sfm.md/tag/commisia/
http://sfm.md/tag/lanseaza/
http://sfm.md/tag/robotica/
http://sfm.md/tag/sfm-md/
http://sfm.md/tag/ue/
http://sfm.md/2014/maeie-lanseaza-ghidul-tau-pentru-libera-circulatie-spatiul-european/
http://sfm.md/2014/maeie-lanseaza-ghidul-tau-pentru-libera-circulatie-spatiul-european/
http://sfm.md/2014/vezi-unul-din-eseurile-castigatoare-la-concursul-fii-primul-care-zboara-fara-viza-europa/
http://sfm.md/2014/vezi-unul-din-eseurile-castigatoare-la-concursul-fii-primul-care-zboara-fara-viza-europa/
http://sfm.md/2014/ne-integram-ue-parlamentul-european-recunoscut-dreptul-moldovei-de-deveni-membru-al-ue/
http://sfm.md/2014/ne-integram-ue-parlamentul-european-recunoscut-dreptul-moldovei-de-deveni-membru-al-ue/
http://sfm.md/2014/peste-100-de-persoane-vor-merge-pe-28-aprilie-la-atena-impreuna-cu-iurie-leanca-pentru-evenimentul-fara-vize-ue/
http://sfm.md/2014/peste-100-de-persoane-vor-merge-pe-28-aprilie-la-atena-impreuna-cu-iurie-leanca-pentru-evenimentul-fara-vize-ue/
http://sfm.md/2014/concursul-inventiilor-cu-roboti-si-masini-inteligente-reunit-studenti-de-pe-ambele-maluri-ale-prutului/
http://sfm.md/2014/concursul-inventiilor-cu-roboti-si-masini-inteligente-reunit-studenti-de-pe-ambele-maluri-ale-prutului/
http://sfm.md/2014/ei-sunt-cei-25-de-tineri-care-vor-calatori-primii-europa-fara-vize-vezi-lista-finalistilor/
http://sfm.md/2014/ei-sunt-cei-25-de-tineri-care-vor-calatori-primii-europa-fara-vize-vezi-lista-finalistilor/

