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ROSENC 2011Înfiinţare
Februarie 2011, Asociaţia ROSENC
• ROSENC Clusterul de Energii Sustenabile din România este o reţea deschisă formată
din 26 membri fondatori şi viitori membri afiliaţi în timp ( firme active, institute de cercetare,
instituţii de învăţământ superior şi mediu, camere de comerţ şi industrie, agenţii de
dezvoltare, asociaţii profesionale şi administraţii publice teritoriale). Clusterul este finanţat
de membri şi prin diferite proiecte naţionale şi europene / noi afaceri în piaţa energiei.
Caracteristici distinctive
• cunoaşterea aprofundată a tehnologiilor şi pieţei în sectoarele energie şi mediu
• 30 de ani de experienţă a multor organizaţii membre în sectoarele energie şi mediu
• reţea largă de cooperare cu parteneri din industrie şi C&D în 7 domenii de tehnologii
orientate spre viitor şi 12 game de afaceri/industrii, în România şi Europa
• spirit de echipă al membrilor fondatori şi al organizaţiilor, dezvoltat de peste 10 ani
• orientarea spre un leadership avansat al organizaţiilor membre
• independenţă de finanţarea publică
• dezvoltarea politicilor şi managementului competitivităţii integrative a clusterelor, în
special în sectoarele energie şi mediu (mai 2011: Strategia ROSENC 2010-2020).
Timişoara, 14 aprilie 2011
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ROSENC 2011Viziune, scop şi misiune
• Viziune: poziţionarea pe termen lung a clusterului inovativ ROSENC
ca lider în sectoarele (E) eficienţei energetice, (R) energiilor
regenerabile şi (N) noilor energii sustenabile în România şi
participarea în reţelele internaţionale ca partener sau coordonator de
proiecte.
• Scop: creşterea competitivităţii organizaţiilor din ROSENC Clusterul
de Energii Sustenabile din România, prin cooperare naţională şi
internaţională, prin dezvoltarea politicilor şi managementului
competitivităţii integrative, a culturii competitivităţii (PMTIK).
• Misiune: pentru realizarea viziunii şi scopului Asociaţia ROSENC
furnizează servicii şi produse integrale competitive în cooperare cu
alţi parteneri, susţine diseminarea celor mai bune practici. În acest
sens ROSENC extinde continuu baza sa de cunoştinţe, la nivel
naţional şi internaţional.
Timişoara, 14 aprilie 2011
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ROSENC 2011- oportunităţi

Prognoze al evoluţiei generării de energie electrică în perioada 2000 – 2050, în piaţa globală
a) Trend nesustenabil
b) Scenariu al progresului sustenabil

Timişoara, 14 aprilie 2011
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ROSENC 2011- oportunităţi

Prognoze ale evoluţiei generării de energie electrică în perioada 2000 – 2050, în piaţa globală
(REF) Trend nesustenabil
E (R) & adv E(R) Scenarii al progresului energetic sustenabil

[EREC & Greenpeace, 2010]

Timişoara, 14 aprilie 2011
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ROSENC 2011- oportunităţi
Prognoze al evoluţiei generării de energie electrică 2000 – 2050, în piaţa globală
E (R) & advanced E(R) - Scenarii al progresului energetic sustenabil
PV - Photo Voltaic; CSP - Combined Heat and Power

Timişoara, 14 aprilie 2011

[EREC & Greenpeace, 2010]
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ROSENC 2011- componenţa principială
[4] Conectori din Mediile externe proxime: piaţă / segment / nişă în piaţa globală, NATURA, …
Consumatori & Furnizori
• de stat

Guvernul
Parlamentul

[3] Administraţia
publică

• regională
• locală

[2] {Facilitatori}
{ Furnizori iniţiali } → …. → {Fr} →

Filosofia
Biserica

Mediul intern al C

-politici
-hotărâri
-norme
juridice

-politici
-politici
-legi
-norme morale
-cultura competitivităţii

Firma lider F

→ {Cl} → …. → { Clienţi finali }

{Ki}

COMUNITATEA

[1] Reţea de Firme RF

{Concurenţi}

Cluster C = [1] RF & [2] {Facilitatori} & [3] Administraţii Publice Teritoriale & [4] Conectori

Model structural principial pentru cluster C cu reţea de firme RF şi firmă lider F
{Fr} Furnizori: Firme, Universităţi / şcoli, Institute C&D&I, Bănci etc. aflate în
COOPETIŢIE (cooperare şi competiţie) pentru competitivitate şi bunăstare
{Cl} Clienţi: Organizaţii, Grupuri / Reţele de organizaţii etc. şi persoane aflate în
COOPETIŢIE (cooperare şi competiţie) pentru competitivitate şi bunăstare
{Facilitatori} reţele: Agenţii de dezvoltare (ADR, ADJ etc.), CCIA, Consilii şi Centre K, Instituţii de reglementare, ...

Timişoara, 14 aprilie 2011

[Popa, 2002]
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ROSENC 2011Avantajele clusterizării
• realizează potenţial sinergia resurselor, organizaţiilor [1], [2], [3] şi persoanelor, mai mult sau
mai puţin durabil competitivă în piaţa [4] regională / naţională / globală,
• promovează şi realizează coopetiţia - ca premisă şi motor al creşterii competitivităţii,
– creşterea volumului producţiei şi vânzărilor întreprinderilor şi organizaţiilor din cluster prin
avantaje
• de scară: costul mediu unitar [EUR / buc] pentru un exemplar din sortimentul i scade pe măsura creşterii
cantităţii de produse şi servicii realizate şi vândute
• de reţea: costul mediu unitar [EUR / buc] scade pe măsura creşterii densităţii de trafic realizate şi vândute
pentru un sortiment i (transport de pasageri / de mărfuri, telefonie, televiziune prin cablu, transfer de date pe
internet etc.)
• de învăţare şi de experienţă: costul mediu unitar [EUR / buc] scade pe măsura creşterii efectelor de
învăţare şi experienţă reflectate în costul cu manopera
• de gamă (anvergură): costul mediu unitar [EUR / buc] scade pe măsura creşterii lărgimii gamei de
sortimente i oferite şi vândute, ceea ce permite utilizarea maximală a capacităţilor concurenţiale

– extinderea flexibilă a varietăţii gamelor de produse integrale şi tehnologii / management
avansate: inovare în lanţ, inovare integrativă, ….
– optimizarea nivelului calităţii produselor şi mediului: sisteme de calitate integrate, certificări
corelate, ….
– reducerea costurilor: toate resursele materiale, timp, personal, regii, marketing, ….
– extinderea accesului la resurse: resurse financiare, substanţă şi energie, personal, informaţii de
marketing, ….
– creşterea eficienţei economice (profit B, productivitate W, …), ecologice, sociale
Timişoara, 14 aprilie 2011
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ROSENC 2011Avantajele clusterizării

• promovează şi realizează, inovarea integrativă
– în resurse R,
– procese şi structuri de execuţie E,
– management şi politici M,
– cultura cooperării şi competitivităţii C,
– produse integrale Ki,
ca motor al progresului / competitivităţii în orice conjuncturi, atât în perioade de expansiune cât şi în perioade de criză,

• contribuie hotărâtor la ridicarea standardului de viaţă al comunităţilor, regiunilor şi
ţărilor în care sunt localizate, în mod specific etapei ciclului de viaţă al clusterelor, prin
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

progresul competenţei resurselor umane, al infrastructurii în teritoriu
dezvoltarea resurselor sociale (comunicării, spiritului de cooperare şi de echipă) în teritoriu
stimularea elaborării şi aplicării strategiilor teritoriale de competitivitate sustenabilă
creşterea bunăstării populaţiei din teritoriu şi atractivitatea pentru resursele umane competente din alte teritorii
progresul general cultural şi social în teritoriu
fortificarea identităţii şi imaginii comunităţilor, regiunilor şi ţărilor
atractivitatea pentru investiţii directe naţionale sau străine în teritoriu
dezvoltarea economică în teritoriu şi reducerea / eliminarea şomajului
creşterea competitivităţii comunităţilor, regiunilor şi ţărilor în piaţa naţională
creşterea exportului şi a competitivităţii comunităţilor, regiunilor şi ţărilor în piaţa globală
Timişoara, 14 aprilie 2011

9

ROSENC 2011Obiective / Indicatori
• Număr de membri firme / organizaţii in clusterul ROSENC
• Extinderea selectivă a prin atragerea de parteneri inovativi; ţinta este în anul 2012 / 2020:
100 / 400 membri ROSENC (organizaţii şi experţi)
• Cota de piaţă şi de ocupare a forţei de muncă a clusterului şi a membrilor săi
• Număr de angajaţi în clusterul ROSENC
• Investiţii / finanţări ale C&D pentru firmele / organizaţiile membre ale ROSENC
• Numărul & volumul proiectelor ROSENC
• Cifra de afaceri a firmelor membre ale ROSENC
• Exportul firmelor membre ale ROSENC
• Număr de inovaţii şi brevete de invenţii ale ROSENC
• Număr de evenimente & reuniuni de lucru şi rezultatele evaluării activităţilor ROSENC
• Număr de participanţi şi instituţii servite de ROSENC
• Număr de newsletter / comunicate de presă ale ROSENC
• Pagina Web www.rosenc.ro, lunar: număr de vizitatori (v/l) şi pagini vizionate (p/l), număr de
înscrieri pentru newsletter (n/l)
• Standuri comune ale firmelor membre, firmelor nou înfiinţate şi instituţiilor ştiinţifice ale ROSENC
la târguri naţionale şi internaţionale, pentru a prezenta produsele şi tehnologiile inovative
Timişoara, 14 aprilie 2011
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ROSENC 2011Membri
• Număr şi categorii de membri
ROSENC este o reţea deschisă. Reţeaua iniţială (membrii fondatori)
este compusă din 26 organizaţii. Categoriile de membri sunt:
• Asociaţia ROSENC Timişoara
• firme de producţie şi comercializare
• institute de cercetare & dezvoltare
• universităţi şi licee de specialitate
• bănci şi alte instituţii financiare
• organizaţii profesionale
• camere de comerţ, industrie şi agricultură
• agenţii de dezvoltare judeţene şi regionale
• administraţii publice locale
• experţi
Timişoara, 14 aprilie 2011
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ROSENC 2011Domenii de afaceri
• Toate domeniile utilizării raţionale / eficiente a energiei, energiilor regenerabile şi noilor tehnologii energetice
sustenabile (dezvoltate treptat, conform deciziei fondatorilor):
-Tehnologii eficiente energetic în toate domeniile (pentru echipamente, iluminat, clădiri etc.) (E)
-Energie solară (solară termală, solară fotovoltaică) (R)
-Energie din biomasă lemnoasă şi biogaz
-Biocombustibili lichizi
-Pile cu hidrogen şi pile de combustie
-Energie eoliană
-Energie geotermală şi pompe de căldură
-Hidrocentrale de dimensiuni mici
-Noi tehnologii energetice sustenabile (N)
-Clădiri cu consum energetic redus / pasive (E)
-Materiale şi echipamente inteligente pentru tehnologii energetice sustenabile (E, R, N)
-Managementul fluxului de deşeuri: combustibili din deşeuri, sortarea şi logistica deşeurilor (E, R, N)
-Politici, management şi tehnologii integrate de competitivitate în domeniul energii sustenabile (PMTIK)
Timişoara, 14 aprilie 2011
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ROSENC 2011- prognoze universale
Tipuri de civilizaţii energetice în Univers / Multivers
Tip
Tipul
0
Tipul
1
Tipul
2
Tipul
3
Tipul
4
Tipul
5

Caracterizare [Kardaşev, 1964,…& ….]

Cerinţe de realizare Priorităţi
[Kaku, 2000]
-civilizaţie primitivă aflată la începuturile
-energie
dezvoltării tehnologice, se bazează în
regenerabilă
principal pe energie fosilă
şi noi surse
-civilizaţie capabilă să utilizeze toate
de supravieţuit şi
-energie
resursele planetei pe care se află;
progresat încă 200
sustenabilă
-necesar cca. 10 la puterea 16 wati
de ani
-civilizaţie capabilă să utilizeze în totalitate de supravieţuit şi
resursele unei stele
progresat încă
-necesar cca. 10 la puterea 26 wati
10.000 de ani
-civilizaţie capabilă să utilizeze în totalitate de supravieţuit şi
resursele unei galaxii
progresat încă
-necesar cca. 10 la puterea 36 wati
1.000.000 de ani
-civilizaţie capabilă să utilizeze în totalitate
resursele unui “cluster / ciorchine” de
galaxii
-civilizaţie capabilă să utilizeze în totalitate
resursele unui Univers (valabilă doar în
eventualitatea existentei Multiversului)
Timişoara, 14 aprilie 2011
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ROSENC 2011Noi tehnologii energetice sustenabile
• accesibile în cadrul ROSENC 2011– Energia de flux
– Maşini electrice magnetice
– ……

• accesibile în cadrul ROSENC 2013– Stocare Hidrogen
– ……
– ……

Timişoara, 14 aprilie 2011
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ROSENC 2011Servicii pentru membri
• Funcţii manageriale pentru clusterul ROSENC: informare, marketing, strategii de

competitivitate, susţinere a exporturilor, rapoarte, publicaţii, comercializare
• Promovarea şi managementul proiectelor de cooperare şi C&D: finanţare /
internaţionalizare prioritar în UE, tehnologii, echipe pentru clusterul ROSENC
• Încurajare a noilor afaceri în domeniul producţiei şi comercializării produselor
integrale ale clusterului ROSENC
• Transfer de cunoştinţe & informaţii şi tehnologii pentru clusterul ROSENC şi
comunitate
• Dezvoltare şi actualizare baze de date pentru clusterul ROSENC: membri,
cunoştinţe, proiecte, pagină / portal internet (împreună cu CCIAT), noutăţi despre
cluster etc.
• Organizare de: cursuri de specialitate, evenimente ştiinţifice şi de afaceri, reuniuni de
lucru, simpozioane, standuri comune la târguri naţionale şi internaţionale, premii
pentru realizări remarcabile în domeniul clusterului ROSENC
Timişoara, 14 aprilie 2011
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ROSENC 2011Întrebări ?
• …….

Extindere număr membri ?
• …….

Propuneri ?
• …….
• …….
• …….
• …….

Mulţumiri pentru atenţie !

Timişoara, 14 aprilie 2011
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