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Marian Petrache: Magurele Science Park are ca obiectiv valorizarea economica a
rezultatelor cercetarii
Magurele Science Park este o oportunitate pe care România trebuie sa o fructifice si are ca obiectiv
valorizarea economica a rezultatelor cercetarii de pe întreaga platforma Magurele, a declarat, marti,
presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, la conferinta "We are inventing the future! Our
bet on science!".

"De la aprobarea proiectului european se vorbeste despre faptul ca investitia de aici va genera impulsul mult
asteptat pentru cercetarea si dezvoltarea din România, va elimina decalajele din domeniul inovatiei si va favoriza
transferul de cunostinte, de tehnologie. (...) Magurele Science Park este parte a acestei etape si are ca obiectiv
valorizarea economica a rezultatelor cercetarii de pe întreaga platforma Magurele", a subliniat Petrache.
Potrivit acestuia, parcul stiintific va aduce beneficii importante nu numai regiunii Bucuresti-Ilfov, ci si întregii tari.
"Construirea parcului stiintific este o oportunitate pe care România trebuie sa o fructifice. Avem un teren de 16
hectare la Magurele în apropiere de ELI-NP. Vom folosi cinci hectare pentru prima faza a proiectului. Dispunem
de 17,5 milioane de euro din rezervele Consiliului judetean pentru demararea lucrarilor. Prin Programul
Operational Regional am primit deja aprobarea pentru o finantare de doua milioane de euro, cu posibilitatea
dublarii acestei sume. Vom accesa fonduri nerambursabile si rambursabile pentru dezvoltarea proiectului. Purtam
deja discutii cu toate institutiile specializate. Am prezentat proiectul Comisiei Europene. Avem sprijinul Bancii
Mondiale si al Bancii Europene de Investitii, care sunt dispuse sa ne aprobe asistenta tehnica", a explicat
presedintele CJ Ilfov.
El a precizat ca pentru urmatoarea faza a proiectului se ia în calcul inclusiv parteneriatul public-privat.
"Prima faza a proiectului înseamna realizarea infrastructurii parcului, construirea centrului de inovare, a primei
cladiri de birouri destinate închirierii, a Muzeului Viitorului si a spatiilor conexe. Ne aflam în regiunea cu cea mai
mare densitate de activitati economice si de cercetare. Asemenea investitie este imperios sa fie sustinuta pentru ca
potenteaza economia României. Vreau sa construim o comunitate, un pol al dezvoltarii economiei inovative", a
transmis Petrache.
Prezent la eveniment, presedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a afirmat ca, desi academia este o
institutie "care conserva traditia", se afla "în vast proces de cucerire" a secolului al XXI-lea.
"Din cele 17 domenii principale care constituie sectii ale Academiei Române, 10 sunt închinate stiintelor
fundamentale si tehnice si patru se refera la domeniile traditionale pentru care Academia a fost fondata dupa
jumatatea secolului al XIX-lea", a amintit Pop.
Potrivit directorului general al Institutului de Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei", Nicolae Zamfir, nu este
usoara constructia unui centru de cercetare.
"De-a lungul timpului au fost suisuri, coborâsuri", a afirmat el, evidentiind aplicatiile laserului de la Magurele se
pot transmite societatii pentru a contribui la dezvoltarea economica a tarii.
La rândul sau, rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Mihnea Costoiu, a afirmat ca Magurele Science
Park este un proiect care are ca obiectiv valorizarea economica a rezultatelor cercetarii si concretizarea
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obiectivelor de dezvoltare regionala a ELI-NP.
"Îmi face o placere deosebita sa ma aflu astazi alaturi de dumneavoastra la lansarea unei initiative, care, cred eu,
are un potential urias de a schimba fata cercetarii din România", a spus Costoiu.
El a reamintit ca aplicatiile tehnologiilor care pot fi dezvoltate în cadrul ELI-NP sunt covârsitoare: de la industria
farmaceutica si domeniul medical la industria software sau gestionarea deseurilor, toate cu un impact direct asupra
calitatii vietii.
"Trebuie spus raspicat ca România în ansamblul sau este datoare sa sustina toate eforturile de transformare a celui
mai mare proiect stiintific românesc în cel mai mare proiect economic si cred ca acesta este primul semn pe care îl
dam în aceasta directie. Cred ca odata cu finalizarea constructiei Magurele Science Park urmatoarea provocare va
veni nu în modul în care putem gasi parteneri de cooperare, ci în modul în care putem implementa politici eficiente
la nivel de tara care sa faciliteze aceste imense beneficii si oportunitati", a afirmat Mihnea Costoiu.
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