
Titlu proiect: 
Creşterea excelenţei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea 

documentelor de planificare strategică CDI (CEX-IMAG) 

Organizare și dezvoltare cluster - Cluster Inovativ

Nr. Contract: 12CLS ⁄ 2018 

Director proiect: Alina Capitanu

Regiune de dezvoltare: Nord-Est

Denumire cluster:  Clusterul Regional Inovativ de Imagistică

Moleculară si Structurală Nord - Est (Imago - Mol)

Domeniu: Sanatate

Numar membri cluster: 35

Medalie Certificat ESCA: Argint



Plan de implementare, 
portofoliu si fise de proiecte 

prioritare

2020

Strategia de extindere si
internationalizare

 1 banca de date cu 
produse/tehnologii/ servicii CDI

 1 campanie regionala de 
extindere

 1 acord de parteneriat cu un
cluster medical european

 1 proiect european CDI
 1 conferinta stiintifica
 2 articole stiintifice
 1 strategie de extindere

Agenda strategica CDI

20192018

Scop: creșterea excelentei si productivității științifice aplicative  a Clusterului IMAGO-MOL, prin 
dezvoltarea documentelor strategice de planificare CDI in vederea asigurarii continuitatii  și 
cresterii capacitatii operationale a Clusterului IMAGO-MOL într-un domeniu deosebit de 
important pentru sănătate – imagistica medicala, în corelare cu domeniul IT și biotehnologiile. 

Rezultate obtinute:

 1 Grup de lucru IMAGO-MOL
 3 sesiuni de lucru si 2 webinarii
 1 Raport privind domeniile de  

interes, sursele si oportunitatile
de inovare la nivelul membrilor 
Clusterului IMAGO-MOL

 1 sesiune C2C in cadrul 
Clusterului Pharmapolis, Ungaria

 1 Agenda Strategica CDI a 
Clusterului IMAGO-MOL

 1 Raport cu teme CDI prioritare
 1 studiu de piata
 1 catalog al surselor de finantare CDI
 2 seminarii de generare proiecte
 5 fise de proiect 
 2 sesiuni de lucru si 2 webinarii
 1 sesiune C2C derulata in cadrul Clusterului 

Canceropole Rhone Alpes
 1 eticheta de argint ESCA
 1 Plan de implementare aferent Agendei Strategice 

IMAGO – MOL



Impact:

• cresterea capacitatii de inovare la nivelul membrilor, dobandita prin identificarea de teme de
cercetare comune, concretizate in realizarea de fise de proiecte si aplicatii in parteneriat,
interdisciplinare: sanatate, biotehnologii si IT&C;

• realizarea in parteneriat, prin implicarea tuturor membrilor cheie din domeniul CDI (sector
universitar, institute de cercetare, spitale, IMM-uri din domeniul medical si IT&C, Agentia
pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est) a documentelor de planificare strategica;

• promovarea membrilor clusterului in plan intern si extern prin participarea la misiuni C2C,
sesiuni de matchmaking si brokeraje;

• cresterea ecosistemului prin atragerea de noi membri (de la 27 de membri in 2018 la 35 de
membri in 2020);

• cresterea cu 5% a cifrei de afaceri, a exporturilor si cheltuielilor CDI in cadrul clusterului, pana
in 2023;

• cresterea numărului de angajați la nivelul clusterului cu 5% până în 2023.



………..Sustenabilitate proiect:
• intarirea capacitatii de management si comunicare in cadrul EMC: manager de inovare anagajat cu CIM cu norma 

intreaga, consolidarea echipei manageriale a clusterului
• dezvoltarea unui Grup de Lucru si a unor grupuri tematice in perspectiva dezvoltarii de proiecte comune
• asigurarea continuitatii activitatii din cadrul Punctului de Contact Regional IMAGO MOL in cadrul Agentiei pentru 

Dezvoltare Regionala Nord-Est, gazduit in cadrul sediului sau central din Piatra-Neamt 
• dezvoltarea instrumentelor si canalelor de comunicare cu efect asupra cresterii vizibilitatii clusterului si a actiunilor sale
• atragere de fonduri atat pentru EMC cat si pentru membrii clusterului prin dezvoltarea de proiecte

Recomandări:
Instrumentul de finantare este deosebit de util, se poate realiza si o extindere a tipurilor de activitati 
eligibile, prin introducerea de activitati de tipul schema de vouchere sau microgranturi pentru 
inovare administrate de EMC, extinderea categoriilor de cheltuieli eligibile prin includerea 
cheltuielilor de organizare evenimente  

Utilitate instrument pentru EMC: 
• EMC a beneficiat de un puternic sprijin prin implementarea acestui proiect, consolidandu-si capacitatea 

manageriala cu efecte pozitive asupra managementului intregului ecosistem al clusterului
• Instrumentele de planificare strategica realizate in proiect sunt suport pentru planificarea manageriala din EMC
• Proiectul a avut „efect de bulgare” cu numeroase rezultate indirecte: dezvoltarea de noi retele, parteneriate, 

participarea si organizarea de evenimente cu impact asupra dezvoltarii sistemului medical: brokeraj clustere, 
workshop-uri tematice in domeniul stroke, hackaton stroke
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