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RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

al Asociatiei “Magurele Science Park” 

 

Asociatia “Magurele Science Park” (MSP) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, apolitică, 

cu caracter independent constituita in 2016.  Scopul asociației îl constituie stimularea economiei regionale și 

creșterea competitivității economice prin intermediul transferului tehnologic și inovării, urmărindu-se cu 

precădere punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare a asociației pentru realizarea obiectivelor propuse, 

respectiv realizarea unui transfer mai 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.  

Membrii fondatori ai asociatiei sunt Consiliul Judetean Ilfov, Primaria Magurele si IFIN-HH Magurele. 

In 2018, Universitatea Politehnica din Bucuresti si Universitatea Bucuresti au devenit membrii asociati.  

Asociatia MSP sprijina Consiliului Judetean Ilfov in derularea activitatilor specifice necesare realizarii 

proiectului investitional Parc Stiintific si Tehnologic “Magurele Science Park” (MSP), avand ca prim obiectiv 

dezvoltarea comunitatii (reprezentanti ai universitatilor, institutelor nationale de cercetare – dezvoltare, 

mediului privat, antreprenorilor, studentilor, elevilor, autoritatilor, etc.) in jurul acestui proiect investitional 

si crearea de legaturi de colaborare intre actorii acestei comunitati. Cei 3 piloni pe care se bazeaza 

dezvoltarea comunitatii la nivel regional sunt:  

 ecosistemul de cercetare – dezvoltare - inovare (universitati, institute nationale de cercetare, 

societati private cu capacitate de cercetare – dezvoltare, centre de cercetare) 

 mediul de afaceri  (IMM, antreprenori, firme mari, multinationale) 

 sistemul educational (Inspectoratul Judetean Scolar, scoli, licee, alte entitati). 

 

A. Activitati desfasurare cu si pentru reprezentati din domeniul educational – EDU HUB 

 

In domeniul educational, echipa Asociatiei MSP a continuat activitatile cu elevii in cadrul laboratorului digital 

inteligent (SMARTLAB - https://www.magurelesciencepark.ro/smartlab/), care funcționează ca un centru 

https://www.magurelesciencepark.ro/smartlab/


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). In perioada 01.01.2021 –  20.12.2021, au fost organizate 10 sesiuni online (module), tematica 

fiind cea de “modelare si imprimare 3D”. In acest fel, echipa MSP promoveaza tehnologiile inovative in mediul 

educational si creste interesul elevilor pentru domeniile STEM.  

 

In 21-23.05.2021, MSP a participat la evenimentul online Bucharest Tech Week: Tech Expo_Tech4Kids, 

organizat de către Universum Expo SRL. 

 

În săptămânile 26-31 iulie si 16-20 august 2021, au avut loc cele doua sesiuni de „Tabere Urbane de 

robotică și programare”, care s-au desfășurat la Măgurele în spațiul de la SmartLab, organizat de către 

Nextlab.tech în colaborare cu Asociația ”Măgurele Science Park”.  

Timp de patru zile, 16 tineri (cu varste curpinse intre 10-12 ani) au aflat mai multe despre construirea unui 

robot, au primit kit-uri de robotică și au lucrat la construirea propriului robot sub indrumarea a 2 mentori. 

 

În perioada 21 august – 4 septembrie, a avut loc programul „Școala de de vară de Știință și Tehnologie de la 

Măgurele”, ediția a IV-a, un proiect destinat elevilor de liceu, prin intermediul căruia tinerii au avut ocazia sa 

participe atât la programele de practică în laboratoarele de cercetare, precum și la activități de dezvoltare 

personală în diverse domenii precum noile tehnologii,  antreprenoriat, design grafic, jurnalism etc. 

Asociația ”Măgurele Science Park”, în calitate de partener, a fost prezentă prin Smartlab 

Măgurele  cu  sesiuni de modelare și printare 3D si a oferit sprijin financiar. 

 

https://www.magurelesciencepark.ro/
https://www.magurelesciencepark.ro/smartlab/#home
https://www.magurelesciencepark.ro/smartlab/#home
https://www.magurelesciencepark.ro/de-la-virtual-la-real-si-invers-prin-modelare-3d-la-smartlab-magurele/


MSP a organizat in 2021 2 webinarii pentru elevi: Călătorie în lumea reală și virtuală a roboticii in martie 

(sustinut de Abigail Pop, Bianca Ghinoiu și Octav Melinte de la Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei 

Române) și Mâna bionică: o proteză inteligentă care realizează mișcări umane in decembrie (sustinut de 

Mihaiela Iliescu, cercetător științific de la Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române). In plus, in 

luna iunie, MSP a organizat un workshop de programare sustinut de Diana Lefter de la Agileroo, destinat 

copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani.  

In intervalul octombrie – decembrie, MSP a organizat Concursul de modelare si printare 3D, în colaborare 

cu doi dintre partenerii din comunitatea #MSP – Robo Hub și FormWerk, dedicat elevilor din regiunea 

București-Ilfov. Participantii au beneficiat de sesiuni de modelare 3D in Smart Lab, iar finalistii au primit 

echipamente de printare 3D.  

In 2021, MSP a semnat 13 acorduri de colaborare cu entitati reprezentative din sistemul educational din Ilfov 

si Bucuresti (scoli, licee, inspectorat). Prin aceste parteneriate este identificata nevoia educationala in scopul 

promovarii de instrumente si mecanisme de sustinere a domeniilor STEM in randul elevilor.  

 

 

B. Activitati desfasurate cu si pentru comunitatea de cercetare  

 

Pentru dezvoltarea comunitatii de cercetare – dezvoltare - inovare, asociatia MSP a semnat in 2021 11 

acorduri de colaborare cu actori din sistemul de cercetare din regiunea Bucuresti – Ilfov si nu numai. Prin 

aceste parteneriate este identificata si promovata oferta de cercetare (80 de oferte de cercetare, pe formatul 

definit de MSP), de la partenerii MSP catre comunitatea MSP. In 2021 au demarat evenimentele de tip S2B 

online, fiind organizate 5 dezbateri online cu reprezentatii sistemului de cercetare pentru promovarea 

ofertei de cercetare: 

 12.11.2021 - S2B | Seisdaro – Sistem pentru estimarea rapidă a pagubelor generate de cutremure în 

România, invitat Dragoș Toma-Danilă, Cercetător științific la Institutul Național de Cercetare-

Dezvolare pentru Fizica Pamântului (https://www.magurelesciencepark.ro/evenimente/s2b-

seisdaro-sistem-pentru-estimarea-rapida-a-pagubelor-generate-de-cutremure-in-romania/)  

 13.09.2021 - S2B | Sisteme de vânzare inovative eficiente energetic, invitat Mihail Savaniu – Șef 

lucrări dr.ing. – Departamentul de mașini de construcții și mecatronică și Directorul Centrului de 

cercetare INGINERIA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE PENTRU CONSTRUCȚII din cadrul Universității 

Tehnice de Construcții București (https://www.magurelesciencepark.ro/evenimente/s2b-sisteme-

de-vanzare-inovative-eficiente-energetic/) 

https://www.magurelesciencepark.ro/evenimente/edu-webinar-calatorie-in-lumea-reala-si-virtuala-a-roboticii/
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 30.05.2021 - S2B | Materiale cu matrice pe bază de ciment cu proprietăți de autoreparare, invitat 

Prof. dr. ing. Miron Zapciu, Director științific la Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS 

SA (https://www.magurelesciencepark.ro/evenimente/s2b-materiale-cu-matrice-pe-baza-de-

ciment-cu-proprietati-de-autoreparare/) 

 12.04.2021 - S2B | Cum se adresează cercetarea și inovarea mediului privat, invitati Costel Bumbac 

(cercetator, doctor inginer biotehnolog @ INCD ECOIND) și Constantin Daniel Comeagă, profesor 

universitar la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică din cadrul UPB și Director științific la 

Centrul de Dezvoltare pentru Mecatronică (https://www.magurelesciencepark.ro/evenimente/s2b-

cum-se-adreseaza-cercetarea-si-inovarea-mediului-privat/) 

 26.02.2021 - S2B | Optimizarea proceselor de fabricație prin iradieri în beneficiul mediului privat, 

invitat Valentin Moise, Sef Departament IRASM din cadrul Institutului Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei” 

(https://www.magurelesciencepark.ro/evenimente/dialog-cu-comunitatea-msp-optimizarea-

proceslor-de-fabricatie-prin-iradieri-in-beneficiul-mediului-privat/) 

Pentru conectarea ofertei de cercetare cu nevoile mediului de afaceri, s-au contractat de catre MSP servicii 

pentru finalizarea unei platforme IT de matchmaking.   

Totodată, pentru a veni în sprijinul partenerilor nostri de a-și prezenta rezultatele cercetării, serviciile, 

produsele, proiectele si de a-i aduce periodic sub lumina reflectoarelor, au fost initiate mai multe activitati, 

precum:  

- Organizarea de interviuri ”Profil de cercetător”  promovate în newsletter-ul lunar MSP 

- Organizarea intalnirilor de tipul matchmaking S2B (cateva exemple, mai jos):  

1. 🤝 INCDECOIND cu o firma de fabricare detergenti din Brasov interesata de sistemul INNOQUA 

– sistem modular, inovativ, de epurare a apelor uzate; 

2. 🤝 UPB, Facultatea de Automatica si Calculatoare cu KNOSIS AI – subiect comun a fost AI, 

dezvoltarea si publicarea de software si integrari open-source sau ”eventually open-soruce”; 

3. 🤝 INCDFP cu Securifai – sprijin in creionarea unui proiect de simulare cutremur. 

- Promovarea solutiilor impotriva COVID-19 by partenerii MSP,  la nivel international (ICPE, ISS, INFLPR) 

- Covid19 – IASP Iconic Screener for COVID-19 Symptoms 

- Vizite de lucru la sediile acestora pentru a cunoaste mai bine infrastructura de cercetare, in scopul 

valorificarii acesteia. 

       

C. Activitati desfasurate cu si pentru reprezentantii mediului de afaceri  

 

Pentru dezvoltarea comunitatii mediului de afaceri si atragerii de parteneri pentru activitatile viitoare, 

asociatia MSP a desfasurat activitati de identificare, contactare si atragerea in comunitatea MSP a actorilor 

https://www.magurelesciencepark.ro/evenimente/s2b-materiale-cu-matrice-pe-baza-de-ciment-cu-proprietati-de-autoreparare/
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relevanti. Ca rezultat, asociatia a semnat in 2021 42 de acorduri de colaborare cu entitati din mediul de 

afaceri. Prin aceste parteneriate este identificata si promovata expertiza existenta in mediul privat, nevoia 

de colaborare a mediului privat cu entitatile de cercetare – dezvoltare din cadrul comunitatii MSP, pentru 

dezvoltare de servicii, produse si tehnologii inovative. 

Toti acesti colaboratori au transmis catre MSP oferta tehnologica si nevoia de dezvoltare si colaborare pentru 

promovarea catre ofertantii de cercetare cu care sa poata identifica modalitatile de colaborare. 

In 2021 au demarat evenimentele de tip B2C online, fiind organizate 6 dezbateri online cu reprezentati ai 

comunitatii mediului de afaceri: 

 16.12.2021 - B2Com | Cum schimbă blockchain-ul modul în care lucrăm și care sunt multiplele 

întrebuințări, invitat Ștefan Vanea, CEO  VEELANCING  by VBR Energy Networking SRL 

(https://www.magurelesciencepark.ro/evenimente/b2com-cum-schimba-blockchain-ul-modul-in-

care-lucram-si-care-sunt-multiplele-intrebuintari/)  

 26.10.2021 - B2Com | Tehnici de ultimă generație care utilizează inteligența artificială și învățarea 

automata, invitat Radu Ionescu, Co-fondator si CTO la SecurifAI 

 10.08.2021 - B2Com | Fia Integra – Dezvoltare în plină pandemie, invitat Florentin Beznea, fondatorul 

Fia Integra (https://www.magurelesciencepark.ro/evenimente/b2c-fia-integra-dezvoltare-in-plina-

pandemie/) 

 02.06.2021 - B2Com | PaybyFace, despre ecosistemul de plată digital, invitat Mike Draghici, CEO 

PayByFace (https://www.magurelesciencepark.ro/evenimente/b2cdialog-cu-comunitatea-msp-

mike-draghici-ceo-paybyface-despre-ecosistemul-de-plata-digitala/) 

 11.05.2021 - B2Com | Proiectul Whizzer – un nou tip de manager financiar, disponibil 24/7, invitat 

Ioana GUIMAN, Managing Partner – Business Development Allevo 

(https://www.magurelesciencepark.ro/evenimente/b2c-proiectul-whizzer-un-nou-tip-de-manager-

financiar-disponibil-24-7/) 

 04.03.2021 - B2Com | Digitalizarea aplicată în reciclare și promovarea unei economii circulare, invitat 

Bogdan Andronache, CEO & co-fondator EcoTree 

(https://www.magurelesciencepark.ro/evenimente/dialog-cu-comunitatea-msp-digitalizarea-

aplicata-in-reciclare-si-promovarea-unei-economii-circulare-cu-ecotree/) 

 

MSP a devenit partener în proiectul „Fii antreprenor 5.0!”, un program dezvoltat și implementat de Centrul 

de antreprenoriat UPBizz din cadrul Universității Politehnica din București (membru asociat al MSP). 

Proiectul s-a desfasurat în perioada iunie – decembrie 2021 și a vizat facilitarea transferului de cunoștințe 

teoretice pentru 50 studenți ai universității UPB prin cursuri, sesiuni de mentorat si organizarea unui 

concurs de idei de afaceri. MSP a furnizat mentori din comunitate pentru a le impartasi studentilor din 
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proiect parte din experientele lor antreprenoriale si nu numai: Elena Unciuleanu, Claudiu Vrinceanu si Irina 

Constantinescu.   

De asemenea, pentru sustinerea studenților cu spirit antreprenorial, cu idei de afaceri și care au nevoie de 

ajutor, pe baza acordului semnat cu Academia de Studii Economice (ASE), MSP, împreună cu Societatea 

Antreprenoriala Studenteasca ASE Bucuresti și Mihai Draghici – mentor MSP, a pregătit un eveniment pentru 

studenții ASE cu tips and tricks din culisele antreprenoriatuluIui. In cadrul acestuia, peste 100 de studenti ASE 

au aflat cum se transforma o idee intr-un produs/serviciu gata de lansat pe piata, care sunt pasii necesari pe 

care trebuie sa ii parcurga pentru a porni propria afacere si ce pot face pentru a se asigura ca vor atinge 

succesul.  

 

In plus, MSP a dezvoltat un parteneriat cu SNSPA, axat pe imbunatatirea cunostintelor de management de 

proiect pentru studenti (planificare + elaborare proiect). 

 

D.  Activitati cu structuri de sprijin 

 

o In anul 2021, AMSP a incheiat 8 acorduri de colaborare cu structuri de sprijin (ARIES, Asociatia Zetta, 

Business Angels Romania, ECSITE, Loop Operations, Omnidea Eastern Europe SRL, Orange Romania, 

ROTSA) 

o Asociația E-Civis (Robohub) - MSP a fost  partener  în cadrul evenimentului ”AgriTech Hackathon”, 

ce sprijină identificarea de soluții noi pentru agricultura de precizie, desfasurat in perioada martie-

iunie 2021. Rolul MSP  a fost de a promova activitatile desfasurate in cadrul acestui hackaton, de a 

participa la sesiunile de pitching si de a evalua aplicatiile depuse; 

o ROTSA (Romanian Tech Startups Association) – partener MSP in cadrul EDUHACK 2021; 

o IMPACT HUB Bucharest - MSP a oferit sprijin in organizarea evenimentului  ”Climate Innovation 

Day„ - 9 septembrie 2021. În cadrul Panelului 2 – ”Rolul cercetării  în inovarea climatică”, patru 

parteneri din comunitatea MSP au discutat despre proiecte de cercetare, soluții de inovare 

climatică din perspectiva organizațiilor pe care le reprezintă; 

o ECSIFE - MSP a fost partener în cadrul programului ”TheSpinoff” gestionat de ECSIFE SRL, fiind 

responsabil de promovarea acestuia și identificarea unor potențiali participanți din comunitatea 

MSP; 

o Orange Business Services – au fost prezentate solutii tehnologice care pot fi implementate in cadrul 

autoritatilor publice, prin intermedierea unor vizite de lucru la Primaria Sectorului 2, Bucuresti. 

 

E. Activități de promovare 

 



In 2021, asociatia MSP a realizat: 

 e-newsletter MSP (12 editii, aparitii lunare, format electronic - 

https://www.magurelesciencepark.ro/newsletter-magurele-science-park/),  

 revista MSP: 

o prima editie (Iulie 2021), format electronic + print, versiune RO + ENGL - 

https://www.magurelesciencepark.ro/3.pdf 

o a doua editie (Dec 2021) (format electronic + print, versiune RO si ENG) 

https://www.magurelesciencepark.ro/4.pdf  

 website MSP – structura site-ului a fost imbogatita cu doua noi rubrici (EntrepLoading… + Joburi din 

comunitate); 

https://www.magurelesciencepark.ro/ 

 au fost publicate 42 articole Agerpres pentru promovarea activitatilor si rezultatelor echipei MSP 

si/sau comunitatii MSP; 

https://www.magurelesciencepark.ro/aparitii-media/# 

 dezbateri (27) online pe teme de interes ale comunitatii MSP: business, cercetare, educationale, 

tematice, internaționale  

 prezenta in social media (FB, LinkedIn, Instagram) cu articole si mesaje despre activitatile si 

rezultatele obtinute de MSP: 

https://www.facebook.com/MagureleSciencePark/ 

https://www.linkedin.com/in/magurele-science-park/ 

https://www.instagram.com/smartlab_magurele/ 

 evenimente cu si pentru comunitatea MSP: 

o 28.10.2021, in parteneriat cu LOBA (Portugalia), MSP a organizat evenimentul Horizon 

Europe: How to prepare and implement the measures to maximise impact 

(https://www.magurelesciencepark.ro/evenimente/msp-webinar-horizon-europe-how-to-

prepare-and-implement-the-measures-to-maximize-impact/), la care au luat parte 55 de 

participant din comunitatea MSP si 3 invitati cu expertiza pe proiect Horizon Europe 

o 08.09.2021, MSP a organizat impreuna cu Consiliul European pentru Inovare si Ministerul 

Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii evenimentul EIC Accelerator în Orizont Europa, la care au 

prticipat 6 invitati cu expertiza pe schema de finantare EIC Accelerator si alte 300 de 

persoane din peste 21 de tari 

o 08.06.2021, MSP a organizat Webinar | Cum să generăm cele mai bune idei pentru afaceri 

de succes (27 participanti pe ZOOM si 7 pe Facebook live) împreună cu Centrul de 

Antreprenoriat UPBizz din cadrul Universității Politehnica din București, acesta fiind dedicat 
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https://www.magurelesciencepark.ro/
https://www.magurelesciencepark.ro/aparitii-media/
https://www.facebook.com/MagureleSciencePark/
https://www.linkedin.com/in/magurele-science-park/
https://www.instagram.com/smartlab_magurele/


studenților din cadrul UPB, viitorilor antreprenori sau antreprenorilor la început de drum, 

dar și altor actori interesați de procesul de ideație 

o 10.05.2021, MSP a organizat Webinar: Rolul strategiei de marketing in planificarea unui 

business (25 de participant pe ZOOM si 6 pe Facebook live) în calitate de partener al 

programului AgriTech Hackathon, fiind dedicate atât echipelor selectate în cadrul hackathon-

ului, cât si publicului larg 

o 27.04.2021, MSP a organizat Webinar /Surse de finanțare pentru cercetare și inovare- 

schema de finanțare EIC (60 participanti pe ZOOM si 40 de Facebook live), unde s-au discutat 

dtalii despre oportunitățile de finanțare prin schema EIC dedicate cercetării și inovării 

o 22.04.2021, MSP a organizat Webinar/ Transformarea digitala: provocari si oportunitati (30 

participanti pe ZOOM + 10 pe Facebook live),  alaturi de Daniel Ioniță – CYMED, Lucian Daia 

– ZITEC și Gabriel Caramis – HUMAN BEINGS DIGITAL AGENCY (HBDA), care au vorbit despre 

provocările și oportunitățile în contextul transformării digitale pe subiecte la care România 

stă destul de slab potrivit raportului DESI 2020 

o 15.02.2021, MSP a organizat Webinar/ Valorificarea rezultatelor activitatii de cercetare prin 

spin-off-uri si start-up-uri, avându-i ca invitați pe: Răzvan Crăciunescu - Innovation Labs, 

Dafina Jeaca – Fondator OGOR și Roxana Rusu-Both – Fondator Lung Cancer 

Diagnosis/AIMed Soft Solution, care au vorbit despre cum pot fi valorificate rezultatele 

activității de cercetare, despre programele de pre-accelerare dedicate tinerilor fondatori 

precum și câteva trips&tricks despre cum poate fi valorificată o idee și oportunitățile de 

”creștere” a unui start-up 

 

F. Programe si relatii internationale: 

 Programe si proiecte: 

o MSP, in parteneriat cu Asociația „Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor” 

EUROPROJECT, Universitatea POLITEHNICA din București si Camera Consultanților Fiscali au 

demarat implementarea proiectului „EntrepLoading” – POCU/829/6/13/141274 

(31.12.2021-30.12.2023), care vizează creșterea angajabilității studenților printr-o serie de 

activități de formare profesională în domeniul antreprenorial; 

o MSP este partener in cadrul proiectului SMP-COSME-2021-EEN (Enterprise Europe Network), 

ce isi propune sa vina in sprijinul IMM-urilor in efortul de scalare, internationalizare si 

transfer tehnologic; aceasta se afla in faza de contractare.  

o ELITE-UP – Partener MSP -  Scopul general al proiectului este de a valorifica infrastructura 

pan-europeană (ELI-NP) pentru a avansa tehnologic în cinci domenii cheie: Sănătate, 



Materiale speciale, Energie,  Tehnologii inovatoare si Tehnologii cuantice.  Proiectul este 

depus in data de 10.11.2021  si se afla in evaluare  

o SME4GREEN - Partener MSP - Prezentul proiect își propune să ofere sprijin IMM-urilor pentru 

tranziția ecologică și digitală și implementarea de acțiuni specifice care vizează 

transformarea economiei locale din Torino (Italia) și Ilfov (România) către una  durabilă și 

incluzivă, crearea de noi locuri de muncă si o redresare mai ecologică și mai echitabilă la nivel 

local. Proiectul este depus in data de 24.11.2021  si se afla in evaluare. 

 

 Activitati desfasurate la nivel international 

o 21-22.10.2021, participare in cadrul evenimentului international TEXTEH, editia a X-a, unde a fost 

promovata activitatea Asociației 

https://www.magurelesciencepark.ro/a-x-a-editie-a-conferintei-internationale-texteh-2021/  

o 6.07.2021, MSP a initiat colaborare cu Omnidea Eastern Europe SRL 

o 25.03.2021, participare in cadrul evenimentului “EURADA Brokerage Event” organizat de catre  

EURADA pentru promovarea serviciilor in cadrul regiunilor de dezvoltare 

o 28.01.2021, participare la evenimentul Innovation Bridge / Warsaw - Bucharest, organizat de Venture 

Café Warsaw Foundation și InnovX/BCR 

o Asociatia este membra in reteaua IASP - International Association of Science Parks 

o Asociatia a devenit membra a retelei EEN - Enterprise Europe Network (prin participarea la 

proiectul PRO SME finantat de catre CE) 

 

G. Activitati in colaborare cu CJ Ilfov 

 MSP, impreuna cu CJI si alti parteneri, au contribuit la depunerea unui proiect destinat IMM-urilor. Detalii 

mai jos: 

o SME4GREEN - Partener MSP – Proiectul își propune să ofere sprijin IMM-urilor pentru 

tranziția ecologică și digitală și implementarea de acțiuni specifice care vizează 

transformarea economiei locale din Torino (Italia) și Ilfov (România) către una  durabilă și 

incluzivă, crearea de noi locuri de muncă si o redresare mai ecologică și mai echitabilă la nivel 

local. Proiectul este depus in data de 24.11.2021  si se afla in evaluare. 

 

De asemenea, echipa MSP a fost implicata in evenimente si initiative ale CJ Ilfov si altor autoritati pentru 

promovarea conceptului si proiectului investitional MSP, cele mai importante fiind: 

 intalnirea cu reprezentantii Comisiei Europene, evaluatori ai infrastructurii europene de cercetare 

ELI-NP, care au fost in vizita de lucru la CJ Ilfov in Dec 2021 

 evenimentul “SandBox” din 15.06.2021 de al Camera de Comert si Industrie a Romaniei 

https://www.magurelesciencepark.ro/a-x-a-editie-a-conferintei-internationale-texteh-2021/


 evenimentul online organizat de catre AHK pe 25.06.2021, in care presedinta asociatiei a prezentat 

activitatile MSP pentru 2021 si modalitatile de colaborare cu AHK 

 evenimentul “Policy Support Facility” organizat de MCID pe 28.09.2021 in scopul identificarii 

modalitatilor de dezvoltare a colaborarii dintre actorii ecosistemului CDI din regiunea BI. 

 

 

H. Activitati administrative (organizare sedinte AGA, CD) 

 

In cursul anului 2021, in cadrul Asociatiei au fost organizate 6 sedinte ale Adunării Generale ale Asociatiei 

si 7 sedinte ale Consiliului Director. 

 

Calendarul si ordinea de zi a sedintelor au fost urmatoarele: 

 

Sedinte ale Adunarii Generale : 

1. 10.11.2021 - Aprobarea participării Asociației „Măgurele Science Park”, în conformitate cu Art.27 

lit.f) din Statutul Asociației,  în calitate de partener în cadrul proiectului  „Innovation UP – Support 

the development of a cross-border innovation ecosystem for the scale-up of European 

businesses”– proiect finanțat prin apelul de proiecte HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-02: Scaling up 

deep tech ecosystems. 

2. 22.10.2021 - Aprobarea modificariilor aduse Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al 

aparatului tehnic propriu si Regulamentului Intern (RI), in conformitate cu art.30 (2) din Statutul 

Asociației, modificat prin Hotarârea AGA nr.3/12.05.2021. 

3. 10.08.2021 - Aprobarea participării Asociației „Măgurele Science Park”, în calitate de partener, în 

Proiectul PROSME în cadrul apelului de proiect dedicate rețelei Enterprise Europe Network (EEN), 

în conformitate cu Art.27 lit.f) din Statutul Asociației „Măgurele Science Park”. 

4. 12.05.2021  

- Aprobarea modificării Statutului și a ActuluI Constitutiv al Asociatiei ,,Măgurele Scien; 

- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021 al asociației, ,,Planului de Actiuni” 

propus pentru anul 2021. 

- Revocarea domnului Remus TRANDAFIR din calitatea de Preşedinte al Adunării Generale a    

Asociației „Măgurele Science Park” si descărcarea de gestiune a domnului Remus TRANDAFIR la 

încheierea mandatului. 

- Alegerea Preşedintelui Adunării Generale a Asociației „Măgurele Science Park”, conform 

prevederilor statutare, coroborate cu legislația ȋn vigoare. 

 



5. 21.04.2021 - Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020: Bilant contabil 2020/ Balanța de 

verificare sintetică/ Balanța de verificare analitică/ Nota explicativă la situațiile financiare anuale 

încheiate la 31.12.2020/ Raportul Președintelui/ Raportul Cenzorului/ Execuția bugetară a anului 

2020. 

6. 25.01.2021 - Mandarea de către dl.Remus TRANDAFIR – Președintele Asociației ,,Măgurele Science 

Park” a d-lui Madalin IONIȚĂ – Director Executiv al asociatiei, cetățean romăn identificat prin CI, seria  

IF, nr.549010, eliberat de SPCLEP Mogosoaia la data de 27.03.2017, în relația cu Banca Comercială 

Româna – Suc. Victoriei, banca unde asociatia are deschise conturile. 

Mandatarea va începe cu data  26.01.2021. 

 

Sedinte ale Consiliului Director: 

 

1. 10.11.2021  -  Aprobarea participării Asociației „Măgurele Science Park”, în conformitate cu Art.27 

lit.f) din Statutul Asociației, în calitate de partener in cadrul proiectului  „Innovation UP – Support the 

development of a cross-border innovation ecosystem for the scale-up of European businesses”– 

proiect finanțat prin apelul de proiecte HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-02: Scaling up deep tech 

ecosystems. 

2. 14.10.2021  -   Aprobare rectificare Buget de venituri-cheltuieli aferent anului 2021. 

3. 01.10.2021 - Aprobarea modificării normei de lucru și salariului a angajatului DINU Constantin 

Laurentiu, care are funcţia/meseria: Tehnician rețea de calculatoare și sisteme (Consilier) – cod. 3513 

conform C.O.R, 

4. 21.09.2021 - Aprobarea de catre Consiliul Director al Asociatiei „Magurele Science Park” (în  

conformitate cu art.27, alin.2 din Statutul asociatiei) a primirii sumei de 4.000 (patrumii) lei din partea 

Asociatiei FINkers UNITED, în conformitate cu O.G. nr.26/2000, art.60, alin.2, urmare intrarii 

asociatiei FINkers UNITED în procedura de lichidare. 

5. 10.08.2021 - Aprobarea participării Asociatiei ,,Măgurele Science Park” în calitate de partener, in 

Proiectul PROSME in cadrul apelului de proiect dedicat rețelei Enterprise Europe Network (EEN), în 

conformitate cu art.27. lit.f) din Statul Asociației „Măgurele Science Park”. 

6. 18.06.2021 -  Aprobarea cotizației de membru pentru anul 2021. 

7. 27.01.2021 -  Aprobare rectificare „Buget de venit şi cheltuieli” aferent anului 2020. 

 

Data: 31.01.2022 

Intocmit, 

Iuliana Iliescu – input privind relatia cu domeniul educational si privat 

Paula Badinu – input privind relatia cu domeniul cercetare si privat 



Luiza Popescu – input privind activitatile de comunicare, informare si vizibilitate 

Gilda Venturatos – input privind activitatile administrative 

 


