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C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă  
 

4 noiembrie 2022 

 

Coeziune pentru regiunea București-Ilfov prin  

proiectul strategic investițional „Măgurele Science Park” 

Măgurele, Conacul Oteteleșanu, 2 noiembrie 2022    Live platforma Zoom 

 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) și Asociația „Măgurele 

Science Park” (AMSP) au organizat în data de 2 noiembrie 2022, orele 10.00 - 14.00, la Conacul 

Oteteleșanu din orașul Măgurele, evenimentul Coeziune în regiunea București - Ilfov prin 

proiectul investițional strategic „Măgurele Science Park”. 

 

Evenimentul a fost înscris ca side event (conex) în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor 

și Orașelor (#EURegions Week), cel mai mare forum de dezbatere asupra politicii de coexiune a 

UE, la care participă anual peste 10.000 participanți, reprezentanți ai administrației publice locale 

și regionale, politicieni, experți în derularea proiectelor cu finanțare europeană, reprezentanți ai 

mediului academic și toți cei interesați de temele propuse în agenda europeană, detalii: 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2022/side-events.   

 

Înregistrarea la eveniment a fost deschisă, iar în sala Conacului Oteteleșanu au fost prezenți 

65 de participanți, iar în mediul online, 33 participanți.  

 

Dl. Dan Nicula, Director General al ADRBI  a evidențiat eforturile pentru susținerea 

proiectului Magurele Science Park in contextul noilor oportunitati de finantare prin Programul 

Regional 2021-2027 penru regiunea Bucuresti-Ilfov .   

 

Prima parte a cuprins alocuțiunile invitaților, astfel: 

- D-na Mihaela Toader – Administrator, Consiliul Județean Ilfov, a subliniat importanța 

cercetării pentru regiune și dedicarea instituției pentru viitorul competitiv al regiunii: „Ne 

dorim un mediu de cercetare pentru elevii noștri, un mediu care să ne aducă și 

competitivitate economică, dar și o colaborare armonioasă între instituțiile statului și 

mediul de afaceri”  

- Dl. Florian Gaman – Consilier, Cabinetul Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării, a 

menționat faptul că Ministerul a reușit aprobarea Strategiei Naționale de Cercetare  

Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 , a Planului Național de 

Cercetare Dezvoltare IV  și că se lucrează împreună cu Ministerul Fondurilor Europene la 
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o metodologie pentru aprobarea parcurilor de specializare inteligentă - „Vor fi finanțate 

nu doar investițiile în infrastructură, dar mai ales activitățile de transfer tehnologic” . 

- Dl. George Tuță – Deputat, Parlamentul României, a menționat importanta cercetării, a 

muncii în echipă pentru realizarea viitorului: „dezvoltarea regională înseamnă viitor.. iar 

viitorul este o inovare continuă a prezentului”. 

- Dl. Narcis Constantin – Primar, Oraș Măgurele, a subliniat importanța momentului pentru 

istoria dezvoltării parcului științific cu impact în economia națională, nu doar regională, 

dar și sprijinul administrației locale, conștientă și de serviciile conexe unui astfel de 

proiect strategic de cercetare. 

- Dl. Nicolae Mărginean – Director, General Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, a precizat expertiza institului în 

domeniul nuclear, în termeni mai cunoscuți experimente la CERN, deșeuri radioactive, 

aplicații medicale ale radioactivității și tehnicilor nucleare. De asemenea, a susținat 

crearea parcului științific, oferind ca exemplu Parcul Științific și de Afeceri de la 

Grenoble. 

- Dl. Ionuț Marius Enculescu – Director General, Institutul Național de Cercetare –

Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, a punctat dificultatea transformării unei idei în 

practică: „drumul de la o idee până la o aduce pe piață este foarte lung”. 

- Dl. Cristian Mihăilescu – Director General, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, 

Plasmei și Radiației, și-a exprimat bucuria prin aflarea celor două vești bune, prima cu 

privire la dublarea bugetului cercetării și a doua cu privire la intentia acestui proiect a 

Parcului Știintific și Tehnologic de la Măgurele. 

 

În partea a doua, au avut loc prezentările partenerilor de organizare a evenimentului: 

- D-na Simona Curpăn – Șef Departament de Promovare Regională și Investiții în cadrul 

ADRBI, a prezentat realizările din cadrul POR 2014 – 2020 pentru dezvoltarea regiunii 

București – Ilfov. 

- Dl. Dan Nicula – Director General ADRBI a prezentat prioritatile de finantare a 

Programului Regional Bucuresti-Ilfov 2021 – 2027, estimat să fie aprobat de către 

Comisia Europeană în următoarele săptămâni. Cea mai mare parte a timpului alocat a fost 

dedicată Axei 1, intitulată „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 

întreprinderi dinamice”, în care o măsură prioritară susține dezvoltarea și 

operaționalizarea Parcului Științific și Tehnologic „Măgurele Science Park”. 

- D-na Emanuela Modoran – External Relations Expert ASMP, a prezentat tema „EIC-

oportunități de finanțare și innvestiții destinate inovatorilor pentru a se extinde”. 

- D-na Cristina Rouă  - Expert BASIMM (Biroul de Asistență pentru Intreprinderile Mici și 

Mijlocii din cadrul ADRBI), a prezentat instrumentul Enterprise Europe Network (EMM) 

pentru dezvoltarea modelelor de afaceri sustenabile. 
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În final, Dl. Dan Nicula, Director General al ADR București a mulțumit participanților pentru 

prezență și contribuție la reușita acestui eveniment și invitația de a contribui la dezbaterile din 

consultările pentru realizarea ghidurilor de aplicare pentru finanțarea proiectelor în cadrul noului 

program regional pentru dezvoltarea regiunii București-Ilfov. 

 

Mai multe detalii, galeria foto și prezentările sunt disponibile la https://2014-

2020.adrbi.ro/evenimente/2-noiembrie-2022-coeziune-strategica-in-regiunea-bucuresti-ilfov-

prin-proiectul-investitional-magurele-science-park-si-surse-de-finantare/ 

 

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact:  

Simona Curpăn,  Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii - ADR București Ilfov,  

Tel:  +40 756 129 970,  

Email:  simona.curpan@adrbi.ro  
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