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Polul National de Competitivitate in Promovarea Sistemelor 
Moderne de Fabricatie pentru Implementarea Principiilor 
Economiei Verzi - MEDGreen este dezvoltat in cadrul 
Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii 
Economice” - Axa Prioritara 1 „Un sistem de productie 
inovativ si ecoeficient” - Domeniul Major de Interventie 1.3 
„Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului” - Operatiunea 
1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de 
interes national si international”.  

Polul de Competitivitate MEDGreen reprezinta o abordare la scara microeconomica prin care se coaguleaza competentele 

mai multor actori, entitati cu potential de crestere la nivel national, pe un segment specific al fabricatiei de masini, utilaje si 

echipamente cu aplicabilitate in sectoare economice cu potential ridicat de crestere din ansamblul sectorului economiei 

verzi.  

Polul MEDGreen isi propune ca obiectiv general cresterea competitivitatii si productivitatii 

firmelor membre care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de echipamente sau 

al serviciilor ce deservesc economia verde, sprijinirea IMM-urilor si a antreprenoriatului, 

dezvoltarea capitalului uman angajat in sector, cresterea numarului locurilor de munca si 

cresterea valorii exporturilor firmelor membre, contribuind astfel la dezvoltarea unei 

economii durabile.  



Polul MEDGreen, prin cele 10 proiecte (3 
proiecte de investitii, 3 proiecte cercetare-
dezvoltare-inovare, 4 proiecte “soft”) in valoare 
totala de 88.680.995,61 lei (44.241.711,45 lei finantare 
nerambursabila) isi propune ca obiective: cresterea 
competitivitatii si productivitatii firmelor membre care 
isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de 
echipamente sau al serviciilor ce deservesc economia 
verde, sprijinirea IMM-urilor si a antreprenoriatului, 
dezvoltarea capitalului uman angajat in sector, cresterea 
numarului locurilor de munca si cresterea valorii 
exporturilor firmelor membre, contribuind astfel la 
dezvoltarea unei economii durabile.  
Proiectele incluse in pachetul integrat sunt implemen-
tate pe o perioada de 19 luni, intre 23 mai 2014 – 22 de-

Din componenta Polului de Competitivitate MEDGreen fac parte 

intreprinderi, organisme de cercetare, universitati, autoritati 

publice locale, ONG-uri, firme de consultanta si clustere, care 

implementeaza proiecte in 3 regiuni de dezvoltare din Romania 

(Sud-Est, Vest si Bucuresti-Ilfov), angajate intr-o colaborare 

parteneriala, pe baza strategiei comune de dezvoltare. Polul de 

competitivitate MEDGreen cuprinde intreprinderi cu 

management performant, dinamice si competitive pe diferite 

segmente de piata cu potential ridicat de crestere, in 

contextul economiei verzi, care sa permita, printr-o 

abordare comuna, sa devina relevante pe piata europeana 



„Realizarea studiului de fezabilitate pentru Sistemul 
ESCO (Energy Service Company) si cresterea 
acceptibilitatii Sistemului ESCO pe piata eficientei 
energetice a locuintelor colective”, SMIS 54019; 
contract P0102429/5119/22.05.2014; valoarea 
totala a proiectului 951.249,80 lei; beneficiar SC 
CONSILIUM SRL; partener Clusterul de Energii 
Sustenabile din Romania – ROSENC.  

„Constructie hala si achizitie 
echipamente pentru linie de 
productie si poligon testare 
panouri fotovoltaice”; SMIS 
50235; contract 
P0102408/5120/22.05.2014, 
valoarea totala a proiectului 
33.289.178,60 lei; beneficiar 
SC DATA INCORPORATED SRL; 
partener Clusterul de Energii 
Sustenabile din Romania – 
ROSENC  

„Noi tehnologii eficiente ener-
getic pentru sinteza unor copo-
limeri poliesterici”; SMIS 50328; 
contract 
P0102418/5124/22.05.2014, 
valoarea totala a proiectului 
4.403.748,00 lei; beneficiar SC 
ELKIM SPECIAL SRL; parteneri: 
Universitatea de Vest din 
Timisoara, Universitatea 
„Politehnica” din Timisoara, Clus-
terul de Energii Sustenabile din 
Romania – ROSENC.  

„Cresterea eficientei utilizarii deseurilor ce pot  
produce energie in sectorul logistic”; SMIS 50549; 
contract P0102431/5125/22.05.2014, valoarea 
totala a proiectului 1.132.068,00 lei; beneficiar SC 
EXPERT CONSULTING SRL; parteneri: Centrul 
National pentru Productie si Consum Durabile, 
Clusterul de Energii Sustenabile din Romania – 
ROSENC  



„Linie de fabricatie pentru componente 
pentru incineratoare de deseuri solide 
brichetate sau peletizate (EcoPellet)”; 
SMIS 50233; contract 
P0102407/5122/22.05.2014, valoarea 
totala a proiectului 1.995.299,56 lei; 
beneficiar SC ECOHORNET SRL; partener 
SC ET Innovative Solutions SRL.  

„Servicii de asistenta tehnica 
pentru proiectele EcoPellet si 
EcoPellet CDI (Ecopellet Soft)”; 
SMIS 50427; contract 
P0102428/5123/22.05.2014, 
valoarea totala a proiectului 
267.954,04 lei; beneficiar SC 
ECOHORNET SRL; partener SC ET 
Innovative Solutions SRL.  

„Solutii inovative pentru fabricarea fo-
carului pentru incineratoarele pe baza 
de biomasa peletizata (EcoPellet CDI)”; 
SMIS 50317; contract 
P0102416/5121/22.05.2014, valoarea 
totala a proiectului 475.100,00 lei; 
beneficiar SC ECOHORNET SRL; parten-
er SC ET Innovative Solutions SRL.  

„Constructie statie de co-procesare deseuri solide munici-
pale si utilizarea lor ca si combustibili alternativi in procesul 
de fabricatie, in vederea eficientizarii productiei de ciment 
(EcoCim)”; SMIS 50322; contract 
P0102401/5116/22.05.2014, valoarea totala a proiectului 
40.876.474,61 lei; beneficiar SC LAFARGE CIMENT ROMA-
NIA SA; parteneri: SC Eco Gest SA, SC Apollo Ecoterm SRL.  

„Cercetari si transfer tehnologic de materiale avansate, 
nanostructuri si tehnologii de fabricatie pentru dezvoltarea 
sistemelor de energii regenerabile”; SMIS 50414; contract 
P0102421/5117/22.05.2014, valoarea totala a proiectului 
4.436.203,00 lei; beneficiar SC GRUPUL DE MASURATORI SI 
DIAGNOZA SRL; partener Universitatea „Dunarea de Jos” 
Galati.  

„Managementul Polului National de Competitivitate in 
Promovarea Sistemelor Moderne de Fabricatie pentru 
Implementarea Principiilor Economiei Verzi – MED-
Green”, SMIS 50420; contract 
P0102423/5118/22.05.2014; valoarea totala a proiec-
tului 853.720,00 lei; beneficiar AGENTIA PENTRU DEZ-
VOLTARE REGIONALA SUD-EST.  



Parteneriat pentru Inovare si Competitivitate 

SC CONSILIUM SRL este o firma de consultanta in management si instruire, din Timisoara. Ofera solutii profesionale in dezvoltare organizationala prin 
programe de training, coaching si servicii de consultanta. Proiectele implementate de CONSILIUM vizeaza diverse domenii ale dezvoltarii organizatiei, cele mai 
semnificative fiind: dezvoltare manageriala si organizationala; analiza nevoilor de instruire, proiectare si livrare de cursuri; managementul performantelor; 

SC DATA INCORPORATED SRL ofera un pachet complet si complex de servicii in domeniul sistemelor ecologice si sanitare. Solutiile oferite clientilor se carac-
terizeaza prin versatilitate, inovatie, calitate, respectarea normelor in domeniul  protectiei mediului la nivel national si european. Obiectivul principal al firmei 
este acordarea de consultanta in domeniul ecologic: proiectare si executie peisagistica, impaduriri, mobilier urban, parcuri foto-voltaice, servicii de deszapezi-
re si diverse lucrari de constructii civile.  

SC ECOHORNET SRL fabrica echipamente de producere a energiei termice: centrale termice, arzatoare pentru tuburi radiante, arzatoare tip injector, genera-
toare de aer cald, folosind biomasa (gunoaie, resturi si deseuri vegetale, agrozootehnice, selectie de deseuri menajere combustibile, plante energetice, toca-
tura lemnoasa etc.), granulata prin compactata sub forma de peleti. Tehnologia ecoHORNET, permite elaborarea si aplicarea de strategii de independenta 
energetica a comunitatilor, crearea de locuri de munca, reducerea poluarii in ritm accelerat, reducerea pana la eliminare a utilizarii combustiblilor fosili.  

SC ELKIM SPECIAL SRL este implicata intr-o gama larga de activitati de cercetare, vizand obtinerea unor compozite cu transfer termic scazut, pe baza de 
copolimeri, care pot fi utilizate la izolarea locuintelor; obtinerea unor hidroizolanti eficienti, obtinerea unor aditivi speciali pentru mase plastice, adezivi, 
spume poliuretanice, compozitii de betoane, compozitii asfaltice, precum si dezvoltarea unor materiale noi pentru constructii pe baza unor tehnologii nano.  

SC EXPERT CONDULTING SRL este of firma de consultanta si instruire din Timisoara care ofera consultanta generala in business; consultanta specifica in 
management, marketing, logistica, managementul de proiect, resurse umane; o gama variata de cursuri unele fiind acreditate de Consiliul National de For-
mare Profesionala a Adultilor. Experienta si cunostintele dobandite de-a lungul anilor reprezinta o garantie a implinirii cu succes a misiunii angajate.  

SC GRUPUL DE MASURATORI SI DIAGNOZA SRL desfasoara activitati de cercetari experimentale, rapoarte tehnice in diferite domenii realizate in baza unor 
contracte cu societati comerciale din tara sau strainatate. In asociere cu Institutul National de Cercetare – Dezvoltate pentru Protectia Mediului Bucuresti a 
castigat un contract de monitorizare a impactului unor constructii hidrotehnice in Dunare asupra factorilor de mediu. In ultimii trei ani a ocupat in diferite 
clasamente locurile I – III la categoria firmelor mici in ceea ce priveste activitatile de analize tehnice.  

SC LAFARGE CIMENT (ROMANIA) SA este lider mondial in materiale de constructii si actor de varf in productia de ciment, agregate si betoane, LAFARGE dez-
volta si promoveaza constructii durabile: utilizeaza materiale cu emisii reduse de carbon si materiale reciclabile; reduce poluarea fonica si a aerului; contro-
leaza conditiie climatice ale cladirii; imbunatateste eficienta termica; utilizeaza inertia termica; recicleaza materialele dupa demolare.  

ADRSE este un catalizator al dezvoltarii cercetarii, inovarii, transferului tehnologic, creeaza si dezvolta o structura de management care faciliteaza schimbul perma-
nent de informatii si cunostinte intre parteneri, interactiunea dintre firme, institutii din mediul academic si stiintific, clustere si alte entitati implicate in sprijinirea 
mediului de afaceri, asigurand astfel intr-un mod organizat, institutionalizat si concentrat, atingerea obiectivelor pe termen mediu si lung ale Polului de Competitivi-
tate MEDGreen.  



Retrospectiva anului 2014 

ADR SE in calitatea sa de entitate de management si beneficiarii proiectelor Polului de Competitivitate MEDGreen s-au im-
plicat in numeroase actiuni de reprezentare si promovare prin participarea la targuri, expozitii, conferinte: 

Targul national de utilaje si produse agricole ce a vizat si do-
meniul energiilor regenerabile, organizat de catre Camera de 
Comert, Industrie si Agricultura Braila, in perioada 08-11 oc-
tombrie 2014 si publicarea a 4 pagini in catalogul targului 
pentru prezentarea beneficiarilor si a proiectelor incluse in 
pachetul integrat al Polului MEDGreen. SC ECOHORNET SRL, 
beneficiar in cadrul Polului MEDGreen a promovat tehnologii 
moderne destinate utilizarii energiei regenerabile in cadrul 
unui stand expositional. 

Expozitia nationala de inventica - UGAL INVENT, organizat de 
catre Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati, in parten-
eriat cu Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (AGIR), 
in perioada 08-10 octombrie 2014, eveniment in cadrul 
caruia ADR SE a promovat Polul MEDGreen in cadrul unui 
stand expozitional. Dintre beneficiarii/partenerii Polului 
MEDGreen, SC ECOHORNET SRL, SC GRUPUL DE MASURA-
TORI SI DIAGNOZA SRL, Universitatea „Dunarea de Jos” Gala-
ti au participat la acest eveniment. 

A 19-a editie a Tar-
gului international 
INDAGRA, organi-
zat la Romexpo/
Bucuresti, in peri-
oada 29 oct.-02 
nov. 2014, in cadrul 
caruia ADR SE a 
participat, in data 
de 30.10.2014, in 
vederea promovarii 
Polului National de 
Competitivitate 
MEDGreen prin 
diseminarea de 
materiale promo-
tionale realizate in 
cadrul proiectului 
(brosuri, pliante).  



Targul international de energii regenerabile 
RENEXPO SOUTH-EAST EUROPE organizat in 
Augsburg/Germania, in perioada 09-12 oc-
tombrie 2014, eveniment in cadrul caruia 
ADR SE a participat in calitate de expozant, cu 
un stand de promovare a proiectelor innova-
tive din cadrul Polului MEDGreen. La standul 
ADR SE/Polul de Competitivitate MEDGreen s
-au aflat brosuri Lafarge in limba engleza si 
brosuri Ecohornet in limba engleza si ger-
mana cu informatii privind proiectele imple-
mentate in cadrul polului, precum si datele 
de contact ale beneficiarilor acestor proiecte. 

A VII-a editie a Targului international pentru energie al Romaniei RENEXPO SOUTH-EAST EUROPE organizat la Sala Palatului/
Bucuresti, in perioada 19-21 noiembrie 2014, eveniment in cadrul caruia ADR SE a promovat Polul MEDGreen, cu un stand 
expozitional. Din partea Polului National de Competitivitate MEDGreen, au mai participat: SC ECOHORNET SRL, in calitate de 
co-expozant, Clusterul de Energii Sustenabile din Romania ROSENC, cu stand de promovare, SC ET INNOVATIVE SOLUTIONS 
SRL. In cadrul standului amenajat, vizitatorii au putut afla informatii cu privire la stadiul implementarii proiectelor incluse in 
pachetul integrat al Polului National de Competitivitate MEDGreen, precum si informatii privind activitatea de cercetare, 
tehnologiile si echipamentele de ultima generatie produse sau achizitionate pentru utilizarea energiilor regenerabile. Au 
fost distribuite materiale de promovare: brosuri, pliante, reviste (limba romana si limba engleza). 

Conferinta internationala „Clusterele si managementul cunoasterii pentru Europa 2020”, organizata la Iasi, in perioada 22-
23 septembrie 2014, in cadrul careia a fost prezentat Polul de Competitivitate MEDGreen (proiecte, beneficiari, activitati). 
Conferinta s-a remarcat prin prezența unor importanți decidenți europeni in politica de clustere, autoritati publice, organi-
zații de management a clusterelor din Europa, companii si membri ai clusterelor, universitati, institute de cercetare, totali-
zand peste 180 participanti. 



Conferinta regionala de lansare a proiectului „Managementul Polului  National de Competitivitate in Promovarea Sistemelor 
Moderne de Fabricatie pentru Implementarea Principiilor Economiei Verzi – MEDGreen” organizata in data de 18.11.2014, la 
Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati. 32 persoane, reprezentanti ai beneficiarilor si partenerilor Polului Medgreen, ai 
autoritatilor publice locale, camerelor de comert, industrie si agricultura, firmelor, universitatilor, AM POS CCE, ADR SE, clus-
terelor in domeniul energiilor regenerabile, parcurilor industrial au participat la acest eveniment. 

In prima parte a evenimentului, d-na Luiza Tiganus, managerul Polului de Com-
petitivitate MEDGreen a prezentat geneza Polului si clusterele care au sprijinit infi-
intarea acestuia prin asocierea a peste peste 50 de firme, universitati, institutii de 
CDI, ONG-uri, clustere si alte tipuri de entitati cu activitate in domeniul producerii 
de echipamente si/sau servicii. 

Proiectele incluse in pachetul integrat au fost prezentate, evidentiindu-se princi-
palele obiective, activitati si rezultate estimate.  
In partea a doua a evenimentului a fost organizat un atelier de lucru cu actorii 
cheie locali pe tema cercetarii de specialitate in domeniul fabricatiei de echipa-
mente si tehnologii destinate utilizarii energiei regenerabile, precum si aplicabili-
tatea cercetarii in cadrul Polului MEDGreen. 

Au fost sustinute prezentari din partea: 
Clusterului ROSENC - Solutii pe termen lung pentru integrarea cercetarii in indus-
trie – D-nul Vlad Stanciu, Director Executiv Cluster ROSENC 
Model de buna practica in domeniul eco-inovarii: Tehnologii inovative pentru ar-
derea ecologica si eficienta a biomasei – D-nul Iuliean Hornet, Director General SC 
ECOHORNET SRL/Presedinte Cluster Medgreen  



Alte evenimente si actiuni de informare si promovare  

Participarea la intalnirea de lucru pe tema “Instrumente 
pentru facilitarea dezvoltarii IMM-urilor: clustere, canale 
de valori, retele, incubatoare de afaceri”, organizata in da-
ta de 4 noiembrie 2014, la sediul Ministerului Fondurilor 
Europene, in cadrul careia a fost prezentat Polul de Com-
petitivitate MEDGreen. 

Organizarea unui atelier de lucru privind cercetarea de spe-
cialitate in domeniul fabricatiei de echipamente si tehnologii 
destinate utilizarii energiei regenerabile, eveniment des-
fasurat in data de 18 noiembrie 2014, la Universitatea 
„Dunarea de Jos” Galati. 

Publicarea unui buletin informativ electronic in limba engleza, pe 
site-ul www.paneuropeannetworks.com in scopul cresterii vizibili-
tatii internationale a Polului. 

Realizarea de materiale 
promotionale: 300 
pliante, 300 mape in-
scriptionate, 2 bannere 
(romana si engleza), 
2000 brosuri, 10 exem-
plare ale Strategiei de 
dezvoltare a Polului. 

Postarea unui web banner pe site-ul international, cu rolul de a 
creste  vizibilitatea Polului MEDGreen si de a promova membrii 
acestuia. 

Sectiunea dedicata proiectului de management al Polului MED-
Green in cadrul paginii web a ADR SE www.adrse.ro a fost perma-
nent actualizata cu informatii referitoare la progresul proiectului. 

Realizarea website-ului si logo-ului polului  
www.polmedgreen.ro 

Intalniri perma-
nente de progres si 
de coordonare, or-
ganizate de ADRSE, 
in calitate de enti-
tate de manage-
ment,  cu membrii 
Polului MEDGreen, 
in vederea asigurarii 
unui management 
coerent, analizei 
progresului inregis-
trat, precum si a 
dificultatilor intam-
pinate in implemen-
tarea proiectelor 
beneficiarilor 
pachetului integrat. 

Identificarea unui Model 
de dezvoltare, studiu 
privind identificarea unui 
model de management 
si dezvoltare institu-
tionala pentru Polul Na-
tional de Competitivitate 
MEDGreen. 
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