
 

Centrul de Inovare pentru Cladiri Verzi 

 

Scop: Lansarea unui centru pentru afaceri sustenabile legate de domeniul constructiilor verzi in Romania ce  

cuprinde atat aria “start up” cat si companiile deja existente pe piata. Acesta va gazdui companii care contribuie 

la directionarea sectorului de constructii si a domeniilor adiacente catre eficienta energetica si responsabilitate 

fata de mediu sporita. Centrul de Inovare pentru Cladiri Verzi va pune la dispozitia companiilor mici un spatiu de 

lucru foarte eficient, pentru a se putea concentra pe dezvoltarea afacerii proprii alaturi de o retea de sprijin 

formata din companii asemanatoare.  

 Consiliul Roman pentru Cladiri Verzi va organiza un concurs de planuri de afaceri, iar castigatorii vor beneficia de 

avantajele prezentate mai jos. Pe langa acestia, altor companii selectate li se vor asigura inchirierea spatiului si 

alte servicii, pentru a facilita cresterea in faza initiala a dezvoltarii. Centrul va fi functional incepand cu 2 Aprilie 

2010, urmand sa opereze la capacitate maxima pana la sfarsitul lunii Mai 2010.  Se vizeaza includerea a 15 

antreprenori in program, urmand ca proportiile sa se extinda pe masura ce initiativa ia amploare. 

Aceasta initativa este coordonata de catre Consiliul Roman pentru Cladiri Verzi (www.RoGBC.org), cu sprijinul 

generos al West Group Architecture.  

Cateva dintre componentele verzi ale proiectului 

Centrul de Inovare pentru Cladiri Verzi va pune la dispozitie:  

 Spatiu de lucru gratuit sau la preturi scazute in zona centrala a Bucurestiului, antreprenorii beneficiind de 

acces la mijloacele de transport in comun  

 Utilizare flexibila a spatiului, care sa permita accesul unui  numar mai mare de persoane 

 Interventia selectiva asupra caracteristicilor spatiului de birouri pentru a micsora impactul acestuia 

asupra mediului 

 Oportunitatea de a utiliza spatiul de lucru pentru a organiza intalniri in zona centrala, eliminand astfel 

traversarea orasului  

 

Concurs de Planuri de afaceri 

Antreprenorii si companiile deja active in domeniul  constructiilor sustenabile si energiei verzi  sunt încurajati sa-si 

trimita planul de afaceri  catre Romania Green Building Council. Trei companii vor fi selectate pentru a beneficia 

de: 

 Spatiu de birou, complet utilat, impreuna cu serviciile unui receptionist si unui office manager 

 Statut de membru oferit gratuit in cadrul Consiliului Roman pentru Cladiri Verzi pentru 1 an de zile 

 Acces gratuit in cadrul programului de certificare si training “Romania Green Building Professional”  

 Acces la libraria RoGBC, ce contine carti pe tema cladirilor verzi 

 Acces la consiliere si indrumare din partea echipei RoGBC 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Criteriile de jurizare pentru un plan de afaceri de succes 

 

 Claritate si natura profesionala a Planului de Afaceri si calificari detinute de catre echipa sau de 

anteprenorii care sprijina afacerea 

 Probabilitatea de a genera o afacere de succes în domeniul construcţiilor verzi sau legate de sectorul de 

energie din surse regenerabile 

 Devotament pentru a crea o afacere profitabilă care respectă mediul înconjurător şi care contribuie la 

dezvoltarea durabilă a economiei din România. 

 

Termen limita pentru aplicare: 

 

Toate planurile de afaceri trebuie trimise pana la data de 2 aprilie, ora 18:00 la adresa info@RoGBC.org 
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