
OUR BET ON SCIENCE



CONNECTION

În 2016, s-a înființat Asociația ”Măgurele Science Park” (MSP), proiect care va contribui la dezvoltarea 

antreprenoriatului inovativ și valorificarea rezultatelor activităților de cercetare – dezvoltare, la nivel 

regional și național, prin crearea comunității MSP și dezvoltarea legăturilor de colaborare între membrii 

acesteia. 

Inițiativa înfiinţării acestei asociații aparține Consiliului Județean Ilfov, Institutului Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH) și Primăriei Orașului 

Măgurele, la care au aderat în 2018 Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea din 

Bucureşti. 

În prezent, Asociația MSP reprezintă o comunitatea importantă dezvoltată în jurul proiectului 

investițional Parc Științific și Tehnologic MSP, formată din ofertanții de cunoaștere/ cercetare/ 

dezvoltare (institute naționale de cercetare, universități, centre private de cercetare), reprezentanții 

mediului de afaceri și structuri de sprijin, structuri din domeniul educațional precum și autorități 

publice (locale și regionale).
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● Dezvoltarea potențialului științific, tehnic și economic la nivel regional

● Creșterea spiritului antreprenorial

● Valorificarea rezultatelor cercetării

● Intensificarea transferului tehnologic intens al rezultatelor cercetării în producție, tehnologie, servicii 

și aplicații comerciale inovative, în scopul facilitării diseminării și utilizării rezultatelor cercetării și 

inovării în piață și societate.



Sprijinim institutele de cercetare cu multiple 

servicii de informare și promovare a ofertelor 

și rezultatelor de cercetare, instruire, 

matchmaking și evenimente de networking.

MEDIUL DE AFACERI

Oferim servicii de matchmaking, informare, 

instruire, internaționalizare și evenimente de 

networking.

MEDIUL DE CERCETARE

COMUNITATEA

Oferim elevilor și profesorilor acces la 

tehnologii și metode inovative în educație, 

organizăm evenimente și dezbateri pe teme 

actuale în domeniu.

EDUCAȚIE

UNIVERSITĂȚI
INSTITUTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

PARTENERI DIN MEDIUL DE CERCETARE

 

PARTENERI DIN MEDIUL DE AFACERI
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Universitatea Politehnica 

din București

IFIN -HH
Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 
Fizică și Inginerie Nucleară 

„Horia Hulubei”

Centrul Național de Mecatronică (CNM)

Centrul Național de tehnologia informației (CNTI)

Centrul de Cercetare și Formare în Tehnici Inovatoare de 

Matematică Aplicată în Inginerie „Traian Lalescu” (CiTi)   

Centrul de cercetare pentru informație spațială 

(CEO-Space Tech)

Centrul de Cercetare, proiectare, execuție, service și

Consulting în domeniul telecomenzilor și electronicii 

în Transporturi (CEPETET)

Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie (CSSNT) 

Laboratorul pentru Inovare și Start-up  

Laborator de microbiologie

Laborator de încercări fizico-chimice

Laboratorul de dozimetrie tehnologică 

Laborator de tratament cu radiații ionizante 

(gamma) 

Universitatea din București

UB
Facultatea de Biologie

Facultatea de Fizică

INOE 2000    INCDFP   INFLPR    INCDFM   ISS   IBA
COMOTI  ASE  INCDCF-ICCF  INCDSB  INCDMTM     
INCAS  GEOECOMAR  IFA  RATEN-CITON  ICSI     
INCDE   ICEMENERG    INCDECOIND   INCERTRANS           
INCD-MRR    ICI    INCDTP   UCTB   ICPE   CAUSAMV    
IMSAR    ICECON   ICECHIM   USH    IBB   UAIC   INMA
                      

Departament Iradieri Tehnologice IRASM 



MEDIUL 
DE

AFACERI

 

 Sănătate 

 Inginerie 

 Publicitate 

 Consultanță

 Servicii pentru IMM-uri

STRUCTURI 

SUPORT

Conectarea nevoii de dezvoltare (tehnologică) a mediului privat cu oferta serviciilor de cercetare 
(majoritar din institutele naționale de cercetare – dezvoltare și universități),  în scopul valorificării 
expertizei și a infrastructurilor existente pentru obținerea de produse, procese, tehnologii și servicii 
inovative pentru comunitate. 

COLABORATORI

MENTORI

AUTORITĂȚI

FOND DE INVESTIȚII
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I ITC – Fintech – E-commerce - 
Securitate Cibernetică

Primăria Măgurele
Consiliul Județean

Ilfov





Centrul de Transfer Tehnologic 
(4800 mp)

Centrul de Inovare (3200 mp)

Muzeul Viitorului (4000mp)

În cadrul centrului se vor desfășura 

activități  de cercetare, de către 

institutele de cercetare, ale căror 

rezultate vor fi transferate în mediul 

economic. Centrul va oferi spații spre 

închiriere, laboratoare experimentale 

pentru validarea conceptelor şi intrarea 

rapidă pe piață, scurtând perioadele 

lungi necesare pentru comercializare şi 

urmând într-un ritm susţinut evoluţia 

rapidă a tehnologiilor convergente de 

astăzi.

Va sprijini internaționalizarea start-up-

urilor, oferind servicii micro multi-

naționalelor în antreprenoriatul trans-

continental, va pune accentul pe 

parteneriate internaționale cu alte 

parcuri științifice, deservind mai bine 

nevoia de „tranziție lentă" a ocupanților 

acestuia.

Acesta va oferi un spațiu destinat 

activităților educaționale, astfel încât să 

susțină îndeplinirea misiunii parcului 

științific prin modelarea programei 

preuniversitare/universitare și a culturii 

universitare, prin faptul că va încuraja 

valorificarea și sprijinirea educației în 

domeniul antreprenoriatului, dar și în 

alte domenii care sunt vitale pentru 

viitoarele întreprinderi.



CONECTAȚI CU COMUNITATEA MSP ȘI NU NUMAI!
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BUSINESS2COMMUNITY

10
SCIENCE2BUSINESS

10 12
 WEBINARII EDU

WEBINARII TEMATICE

10 20 10
WEBINARII SMARTLAB

WEBINARII ROBOTICĂ

9000
vizualizări

peste

4500 
vizualizări

peste

800
elevi

peste

430 
participanți

peste

1200
elevi

peste

250 
elevi

peste

Ne dorim să  creăm un cadru în care  membrii comunității interacționează cu reprezentanți ai mediului academic, 

de business și educațional unde pot genera împreună inovație și proiecte. In plus, am creat și comunitatea de  

mentori, experți in diferite domenii, care vin să împărtășească din experiența lor  pentru comunitatea MSP.



MODULE EDUCAȚIONALE

1 2 3 4

Laboratorul digital inteligent funcționează ca un centru educațional gratuit, unde copiii și adolescenții sunt 

așteptați alături de profesorii, educatorii sau părinții lor, pentru a învăța și a experimenta cu tehnologii de 

ultimă generație.

Concepte de modelare și printare 3D, de robotică sau VR/AR sunt asimilate prin joacă, pe bază de mici 

proiecte care stimulează imaginația și creativitatea.

SmartLab Măgurele este un proiect derulat de Asociaţia 

”Măgurele Science Park” şi este realizat cu sprijinul 

Asociaţiei INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate şi al 

Consiliului Judeţean Ilfov.

Sesiunea 1:

Introducere în modelare 3D

Sesiunea 2:

Obiecte Personalizate

Sesiunea 3:

Scene Personalizate

Sesiunea 1: 

Mașini 1) - LowPoly

Sesiunea 2: 

Mașini 2) - Elemente

Sesiunea 3: 

Scenă finală

Sesiunea 1: 

Macheta Urbană

Sesiunea 2: 

Elemente Urbane

Sesiunea 3: 

Compoziția Finală

Sesiunea 1: 

"Vestul Sălbatic"

Sesiunea 2: 

Elemente specifice

Sesiunea 3: 

Compoziția elementelor

gratuit, destinat claselor: a III a - a VIII a



www.magurelesciencepark.ro

Dezvoltăm comunitatea și creăm punți de legătură de colaborare între actorii 
acestei comunități: universități, institute naționale de cercetare-dezvoltare, 
mediul de afaceri și autorități.

Revista - prezintă oferta de cercetare  din regiunea București-Ilfov. De 
asemenea, în cadrul acesteia le oferim posibilitatea cercetătorilor și mediului de 
afaceri de a-și promova inițiativele și proiectele, expertiza și serviciile.

Newsletter – Culegem cele mai recente informații din finanțări, business și cercetare, educație și 
promovăm tehnologiile inovative din cadrul comunității MSP.

Social media: 

Platforma MatchMaking (în construcție) – Colaborarea mediului de cercetare cu 
mediul de afaceri are numeroase lacune, ale căror probleme sunt legate de 
neîncredere reciprocă, diferenţe legate de obiective,  dar și de lipsa unor structuri 
adecvate de legătură și a unui cadru de interacțiune.

Prin platforma de matchmaking MSP ne propunem să facilităm colaborarea IMM-urilor, companilor dintre 
institutele naționale de cercetare-dezvoltare, universități etc și  să creăm locul unde serviciile de cercetare se 
întâlnesc cu nevoile mediului de afaceri pentru obținerea de produse, procese, tehnologii și servicii inovative.

PROMO  COMMUNITYFOR
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România

Bucharest - Ilfov

Locul 76
Regiunea Europeană

în termeni PIB

București - Ilfov

ROMANIAROMANIAROMANIA

BUCUREȘTI - ILFOVBUCUREȘTI - ILFOVBUCUREȘTI - ILFOV

527.792
companii

46
institute de cercetare

14
incubatoare de afaceri

și tehnologice

92
parcuri industriale

131.927
companii

34

8
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REGIUNEA BUCUREȘTI - ILFOV ESTE MOTORUL ECONOMIEI ROMÂNEȘTI, CARE 

PRODUCE 27% DIN PIB.

Regiunea București - Ilfov este clasată pe locul 76 din totalul de 271 de regiuni 

europene în ceea ce privește produsul intern brut pe locuitor (calculat pe baza 

puterii de cumpărare).

Salariul mediu net este cu aproximativ 46% mai mare decât media națională. Aici își au 

sediul central 25% dintre companiile private și peste 50% din institutele de cercetare și 

incubatoarele de afaceri din România. Județul Ilfov, împreună cu Bucureștiul, este 

centrul românesc de inovare și cercetare, întrucât acestea reprezintă 22,74% din 

companiile active inovatoare din România.

27%

GDP

institute de cercetare

incubatoare de afaceri
și tehnologice

parcuri industriale



www.magurelesciencepark.ro

office@magurelesciencepark.ro

MagureleSciencePark

Primăria Oraș

Măgurele
Consiliul Județean

Ilfov

Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Fizică și Inginerie Nucleară 

Horia Hulubei

Universitatea Politehnică 

din București

Universitatea 

din București


	1: cop 1
	2: cop 2
	3: PG 1
	4: PG 2
	5: PG 3
	6: PG 4
	7: PG 5
	8: PG 6
	9: PG 7
	10: PG 8
	11: cop 3
	12: cop 4

