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CLUSTERUL MEDGREEN 

PLATFORMA INNOVOLUTION 

EXEMPLE DE UTILIZARE 

CONCLUZII 



Provocări 





Ecosistemul de afaceri MEDGreen 



Servicii oferite de Cluster 

Cercetare de piață  

Servicii de acces la Infrastructura   

Cercetare-Dezvoltare-Inovare 

Dezvoltare de produs/ tehnologie 

Studii de fezabilitate 

Dezvoltare planuri de afaceri 

Protejarea drepturilor de IPR 

Instruire personalizata  

Consultanță pentru accesare fonduri 

Marketing și colaborări internaționale 



Inițiative 



Inovația ca Proces 



Un exemplu – Neutralizarea nămolului 



O problemă de loc minoră 



Brainstorming 



și Soluția finală 



Standardul SR 13547 

Standardul SR 13547 cu titlul generic ”Model de dezvoltare a afacerii prin inovare”, este 
să stabilească principii generale şi linii directoare pentru dezvoltarea unei afaceri prin 
inovare, aplicabile oricărui tip de organizaţie şi constă din următoarele patru părţi, 
conexe: 
SR 13547-1 Partea 1: Managementul inovării. Principii şi linii directoare; 
SR 13547-2 Partea 2: Managementul proprietăţii intelectuale. Principii şi linii directoare; 
SR 13547-3 Partea 3: Transfer tehnologic. Principii generale şi linii directoare; 
SR 13547-4 Partea 4: Evaluarea capabilităţii de inovare şi a performanţei 
managementului inovării 
Standardul furnizează principii şi linii directoare pentru implementarea, dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea continuă a unui cadru sistematic de management pentru oricare tip de 
procese de inovare dintr-o organizaţie. 



Cadrul normativ la nivel național 
Legea nr. 324/08.07.2003 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică defineşte inovarea ca fiind: activitate orientată către 
generarea, asimilarea şi valorificarea rezultatelor cercetării-
dezvoltării în sfera economică şi socială; 
Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 471/2014 și intrată în vigoare la data de 29 
iunie 2014;  
Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, cu modificările și 
completările ulterioare;  
HG nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, cu modificările și 
completările ulterioare;  
Legea 350/2007 privind modelele de utilitate;  
OG nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată prin Legea 324/2003 cu modificările şi 
completările ulterioare;  
Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-
dezvoltare;  
Decizia ANCS nr.9685/2008 privind înfiinţarea şi dezvoltarea de 
spin-off-uri de către personalul de cercetare din cadrul unităţilor 
de cercetare –dezvoltare;  
 
 
 

HG nr. 929/21 octombrie 2014 privind Strategia Naţională de 
Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2014–2020;  
Legea 206/2002 privind buna conduită în activitatea de cercetare;  
HG nr. 406/2 aprilie 2003, pentru aprobarea Normelor 
metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, 
evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi 
transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;  
OG nr. 14/24 ianuarie 2002, privind constituirea şi funcţionarea 
parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobata prin Legea nr. 50 din 
21 ianuarie 2003;  
H.G. nr. 290 din 2 martie 2006 pentru aprobarea Strategiei de 
stimulare a dezvoltării reţelei naţionale de incubatoare de afaceri;  
Standard ASRO SR 13547-1-4 “Model de dezvoltare a afacerii prin 
inovare”;  
Standard Ocupaţional: “Broker de Tehnologii”, Cod COR: 241964;  
Standard Ocupaţional: „Manager de Inovare”, Cod COR: 241941;  
Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 
privind Codul Penal, publicată in MO, Partea I, nr. 757 din 12 
noiembrie 2012, rectificată in MO, Partea I, nr. 117 din 1 martie 
2013, cu modificările ulterioare;  
Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu 
modificările si completările ulterioare.  



Decizie 

Analiza / Ingineria 
valorii 

Analize detaliate 
Modelare/Simulări 

Baza de date 

Materiale și structuri 
Procese 

Echipamente / module 

Bune practici 

Inovarea și cultura organizațională 



Platforma INNOVOLUTION 



Infrastructure-as-a-service 



Exemple de utilizare 

• GREENBOW – dezvoltarea de sisteme distribuite de procesare a biomasei reziduale 
si utilizare pentru producere de energie; 

• WATER – echipamente pentru tratarea apei si neutralizare a namolurilor prin uscare 
si incinerare; 

• AQUAPONIC – reactor piramidal pentru sisteme integrate de acvacultura si culturi 
acvaponice de plante  

• CONSOL – sisteme solare cu concentratori parabolici pentru valorificarea energiei 
solare sub forma de energie termica la temperature inalte si f. inalte; 

• HYDROGREEN – producerea de hidrogen din surse energetice regenerabile si 
integrare in procese industrial; 

• UREACELL – realizarea de sisteme electrochimice de sinteza si descompunere a 
ureei folosind cellule de combustie; 

• MULTISCALE – solutii inovative de optimizare multiscalara a pompelor de caldura 
chimice 



Concluzii 

• Spiritul inovativ reprezintă o cerință fundamentală pentru a face față în actualul 
context la nivel global și regional; 
 

• Structurarea spiritului inovativ în funcții și procese sistemice și în cultura 
organizațională reprezintă un prag de asigurare a sustenabilității unei afaceri; 
 

• Acumularea de cunoștințe, analiza, clasificarea, asocierea și sinteza de noi 
cunoștințe cu caracter inovativ beneficiază în prezent de suportul masiv al 
tehnologiilor informatice; 
 

• Intreprinderile mici și mijlocii, asociate la diferite clustere tematice pot beneficia de 
consultanță și orchestrare în promovarea culturii innovative.  
 
 



Vă mulțumesc pentru atenție! 

„Pentru ca un sistem să persiste în timp, acesta 
trebuie să evolueze astfel încât să asigure un 
acces mai simplu fluxurilor care îl străbat“ 
 

Adrian Bejan, Legea constructală 

 


