
Cluj-Napoca:Ansamblu
complex de ºtiinþã,
educaþie ºi inovare

I
nvestiþiile în zona educaþiei
reprezintã investiþii în viitor.
Pr i m ãr i a m un i c i p i u lu i
Cluj-Napoca ºi Universitatea
"Babeº-Bolyai" (UBB) reali-
zeazã un ansamblu complex

de ºtiinþã, educaþie ºi inovare pe
dealul Lomb, proiect care a fost
prezentat în cadrul unei dezba-
teri publice a Centrului de Ino-
vare ºi Imaginaþie Civicã (CIIC).

Potrivit primãriei Cluj-Napoca,
"conceptul de amenajare pro-
pus pentru Science Campus
Cluj-Napoca - complex educa-

þional, de cercetare, dezvoltare
ºi inovare realizat de Primãria
Cluj-Napoca în parteneriat cu
Universitatea Babeº-Bolyai - a
fost prezentat în cadrul unei
dezbateri publice a Centrului de
Inovare ºi Imaginaþie Civicã
(CIIC)": "Primãria municipiului
Cluj-Napoca, în parteneriat cu
Universitatea Babeº-Bolyai a de-
marat proiectul Science Cam-
pus, echipa câºtigãtoare fiind
selectatã de un juriu internaþio-
nal în urma unui concurs de so-
luþii. Contractul de proiectare

încheiat în urma concursului de
soluþii cu SC KLX Studio SRL este
în valoare de 1,7 milioane euro.
Concursul internaþional de solu-
þii a fost organizat anul trecut de
Municipiul Cluj-Napoca, în aso-
ciere cu Universitatea Babeº-
Bolyai, împreunã cu Ordinul
Arhitecþilor din România (OAR),
c u s p r i j i n ul O r di n ulu i
Arhitecþilor din România - Filiala
Transilvania".

Potrivit sursei citate, ansam-
blul se înscrie în strategia Muni-
cipiului Cluj-Napoca de a dez-

volta o infrastructurã extinsã ºi
puternicã pentru educaþie, cer-
cetare, inovare ºi transfer tehno-
logic, care sã aducã împreunã
actori din sistemul de educaþie
ºi cercetare, din mediul econo-
mic ºi antreprenorial, societatea
civilã ºi administraþie. Primarul
municipiului Cluj-Napoca, Emil
Boc, a declarat: "Cluj-Napoca îºi
va putea menþine statutul de
primul oraº din România în ma-
terie de calitate a vieþii dacã va
reuºi sã îºi fructifice uriaºul
avantaj competitiv pe care îl are
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legat de universitãþi ºi de resur-
sa umanã. Viitorul oraºului nu
mai stã în industria grea, ci în
economia cunoaºterii, bazatã
pe educaþie ºi ºtiinþã. Este de da-
toria noastrã sã oferim în conti-
nuare avantaje competitive
oraºului, sã maximizãm benefi-
ciile pe care le putem obþine de
pe urma resursei umane de ex-
cepþie pe care o avem ºi sã pu-
nem la un loc capacitãþile noa-
stre de a crea cea mai bunã cali-
tate a vieþii la Cluj. De aici por-
nesc inovarea ºi locurile de

muncã mai bine plãtite ºi tot
ceea ce înseamnã o calitate ridi-
catã a vieþii. În acest proiect
avem plãcerea de a avea un
parteneriat cu Universitatea
Babeº-Bolyai, cea mai puternicã
universitate din România ºi de
referinþã în plan european ºi
internaþional".

Suprafaþa totalã a campusului
va fi de 6,48 hectare. Pe o supra-
faþã de 3,48 hectare, Primãria va
realiza un centru ºtiinþific /
Science Center, o piaþã urbanã
ºi terenuri de sport. Restul su-

prafeþei îi revine UBB pentru re-
alizarea unui ansamblu complex
de cercetare-dezvoltare-inova-
re, în forma specializãrii inteli-
gente InfoBioNano4Health, in-
cluzând ºi un campus universi-
tar, care va include sediul Facul-
tãþii de Matematicã ºi Informati-
cã, alãturi de un cãmin studen-
þesc.

Prof. dr. Daniel David, Rectorul
UBB, a afirmat: "Unul dintre me-
canismele principale de creºtere
în Uniunea Europeanã este spe-
cializarea inteligentã, care are în
centru cunoaºterea. Când vor-
beºti despre cunoaºtere sunt
mai multe mecanisme: cum ge-
nerezi cunoaºterea, cum o dise-
minezi, cum o utilizezi, cum o
faci accesibilã.

Prin urmare este clar cã trebu-
ie sã construieºti un ecosistem
de inovare în jurul specializãrii
inteligente în care intrã actori
academici, autoritãþi locale ºi
companii. Am pus cap la cap
avantajele competitive ale UBB
ºi am ajuns la concluzia cã pe
componenta InfoBioNano4He-
alth putem face ceva competi-
tiv, având în vedere faptul cã

avem cea mai mare facultate de
informaticã din þarã, iar la capi-
tolul bio-nano-ºtiinþe suntem
pe primele locuri în þarã ºi rele-
vanþi internaþional. Capitolul
Health (Sãnãtate) l-am privit
mai larg: acoperã douã compo-
nente, atât sãnãtatea umanã
(ex. mintalã, publicã), cât ºi sã-
nãtatea mediului. InfoBioNa-
no4Health nu va fi un institut
de cercetare fundamentalã, ci
unul care se va ocupa de dez-
voltare/inovare astfel încât se
va lega foarte puternic de com-
panii, care vor utiliza produsele
ºi tehnologiile pe care le vom
genera".

Prin Centrul de Inovare ºi Ima-
ginaþie Civicã (CIIC) se doreºte
încurajarea cetãþenilor în ceea
c e î n s eam n ã dez v o ltar ea
oraºului.
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Suprafaþa totalã a campusului va fi de 6,48
hectare. Pe o suprafaþã de 3,48 hectare,
Primãria va realiza un centru ºtiinþific /

Science Center, o piaþã urbanã ºi terenuri de
sport. Restul suprafeþei îi revine UBB pentru

realizarea unui ansamblu complex de
cercetare-dezvoltare-inovare, în forma

specializãrii inteligente InfoBioNano4Health,
incluzând ºi un campus universitar, care va
include sediul Facultãþii de Matematicã ºi

Informaticã, alãturi de un cãmin studenþesc.
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