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Actorii principali care acţionează în parc

Administraţia publică
- proprietarul terenului şi al principalelor clădiri
- poate furniza facilităţi atractive pentru investitori

Universitatea (şi mediul ştiinţific)
- furnizor de resurse umane performante profesional
- furnizor de inovare

Camera de Comerţ
- reprezentantul şi promotorul mediului de afaceri
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SCOPUL PROIECTULUI: 
Proiectul îşi propune constituirea unei 

structuri operaţionale de creare de 
întreprinderi inovative în cadrul unei 

concentrări economice competitive de tipul 
parcului ştiinţific, orientat pe aplicarea 

conceptului de dezvoltare durabilă
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Componente operaţionale
Incubator de inovare
• “pilotarea” unei idei inovative de la formulare 
până la aplicare practică

Incubator de afaceri
• “pilotarea” unei activităţi generatoare de venituri 
de la idee de afacere la întreprindere stabilă

Centrul de Dezvoltare Durabilă
• “pilotarea” unui produs de la resurse la 
reintegrarea post utilizare
• gestionarea resurselor
• identificare oportunităţi noi
• fundamentare concepte şi modele noi

“pilotare” = asistenţă, consultanţă, formare, găzduire
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Domenii abordate

Ştiinţa materialelor:
materiale hi-tech 
biomateriale

Energetică

Ştiinţe
neconvenţionale

Ştiinţe biologice:
biotehnologii, 

       acvacultură, 
       agricultură biologică

Dezvoltare 
durabilă

Ştiinţe 
inginereşti
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Corespondenţa DOMENII - SECTOARE

Ştiinţa materialelor

Ştiinţe biologice

Energetică

Ştiinţe inginereşti

Dezvoltare durabilă

Incubator 
de inovare

Incubator 
de afaceri

Centrul de 
Dezvoltare 
Durabilă Ştiinţe neconvenţionale
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–

NATURĂ
+

Ioan Olaru

OM / 
NATURĂ

1.

2.

NEVOI
– –

RESURSE
+ +

LEGI
+ –

TEHNOLOGIE
– + 

3.

Social

Ecologic

Ecologic

Tehnologic

4.

DAO
1. Legea lui 1
2. 1 → 2
3. 2 → 3
4. 3 → manifestare

Modelul interacţiunii 
OM - NATURĂ
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Ciclul natural de produs

Extracţie – exploatare
Resurse materiale - energie

Producţie
Fabricaţie

Distribuţie,
transport, montaj

Utilizare
Consum 

Reciclare
Reutilizare

Stingere finală 
Reintegrare 
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Punere în operă
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Mod de operare

În SUSTENPOL
(operaţional)

La PARTENER
(sectorial)

• Formare resurse umane • Perfecţionare resurse umane

• Cercetare fundamentală
• Cercetare precompetitivă

• Incubare inovativă
• Incubare ca afacere

SPIN-OFFSELECŢII SUCCESIVE
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REZULTATE FINALE AŞTEPTATE: Etapa I

Pentru fiecare domeniu / sector:

La Partenerul ştiinţific:
- Laborator de specialitate
- Formare şi perfecţionare de resurse umane competente 
- Pepinieră de idei inovative

În SUSTENPOL:
- Laborator uzinal de specialitate
- Capacitate pilot de dezvoltare şi valorificare a rezultatelor 
(inclusiv transfer tehnologic)
- Contact permanent cu mediul universitar şi ştiinţific pentru 
perfecţionare profesională şi preluarea de noi idei inovative 

- SPIN-OFF: o idee inovativă transformată în spin-off
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Pentru fiecare domeniu / sector
REZULTATE FINALE AŞTEPTATE: ETAPA 2

La Partenerul ştiinţific:
- Laborator de specialitate
- Formare şi perfecţionare de resurse umane competente 
- Pepinieră de idei inovative  

În SUSTENPOL:
- Centru de Transfer Tehnologic pentru fiecare domeniu 
- Capacitate de absorbţie a resurselor umane (absolvenţi)
- Depăşirea masei critice privind funcţionalitatea sistemului 
integrat pe fiecare domeniu / sector.
- infrastructură adecvată pentru funcţionarea parcului
- firme inovative cu funcţionare autonomă în parc
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Dezvoltare durabilă:

REZULTATE FINALE AŞTEPTATE

La Partenerii ştiinţifici:
- Cabinet de Dezvoltare durabilă
- Formare şi perfecţionare de resurse umane competente 
- Pepinieră de idei inovative  

În SUSTENPOL: 
- Cabinet aplicativ de dezvoltare durabilă
- Interfaţă micro-regională pentru crearea de oportunităţi de 
dezvoltare locală pe principii durabile (inclusiv transfer tehnologic)
- Contact permanent cu mediul de cercetare şi universitar pentru 
perfecţionare profesională şi preluarea de noi idei inovative 
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Model de valorificare a potenţialului reînnoibil local

- Cunoştinţe
- Tehnologii şi mijloace 
de exploatare a resurselor 
locale Forme organizate 

de exploatare a 
resurselor localePrelucrare primară 

şi avansată a 
resurselor locale Utilizare (consum) 

- cunoştinţe
- produse 
- serviciiRezultate:

- locuri de muncă
- venituri la populaţie şi sectorul public
- control local al resurselor
- posibilităţi de schimburi comerciale onorabile
- satisfacerea nevoilor locale

SUSTENPOL

MICROREGIUNE


