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GLOBALIZARE SI PROGRES TEHNOLOGIC

de la iluminatul cu LED

la supravegherea 
video inteligentă

sau prezența autovehiculelor 
electrice



REZULTATE

trafic aglomerat

nivel ridicat de 
poluare

dezvoltare haotică



COVID-19

trafic mult diminuat

nivel diminuat de 
poluare

presiune pe SP



NOUL NORMAL

revenire la traficul aglomerat

nivel de poluare crescut

noi modele de shopping

munca de acasă

monitorizare stare de sanate



NOUL NORMAL TENDINȚE

Impact profund și de durată asupra industriei

Regandirea sistemului de sanatate publică

Revalorizarea conceptului de rezilență

Aplicare accelerata a tehnologiilor moderne

Tehnologia se mișcă mai repede decât cadrul politic poate 
reglementa



SMART – INTELLIGENT - AUTONOM 



Model de dezvoltare sustenabilă

ISO 37101/37104

Implementare a unui 
sistem de 
management al 
dezvoltării sustenbile 
în 5 pași



Model de dezvoltare sustenabilă

ISO 37101/37104

� Analiză încrucișată

� Cartografierea situației locale

� Analiza proiectelor

� Stablirea unui diagnostic

� Benchmarking comparativ



Orașe inteligente vs Sustenabilitate

� CE LIPSEȘTE
� Strategii de dezvoltare sustenabilă a orașelor

� Conțientizare, educație 

� Reglementarea clusterelor

� Transparență 

� OPORTUNITĂȚI
� Digitalizarea administrației

� PNRR, POR 2021-2027

� Poziția pe ciclul Hype 

� Revenirea din sau activitatea in pandemie 



7 ani de SCOR 





Membri fondatori ai SCOR Cluster



Cadru de inovare pentru soluții de dezvoltare 
sustenabilă a orașelor și comunităților inteligente

� Misiunea declarată a SCOR Cluster este să faciliteze 
participarea membrilor săi la acest proces, să stimuleze 
cooperarea strânsă dintre administrație, mediul academic 
și de cercetare și industrie, să stabilească relații de 
cooperare cu clustere naționale, europene sau 
internaționale.

(satut SCOR Cluster)



Obiective SCOR Cluster

� Atragere membri care împărtășesc principiile dezvoltării sustenabile și cele
mai bune practici în domeniul orașelor inteligente

� Promovarea aplicării standardelor inclusiv conștientizarea, instruirea, 
implementarea, evaluarea

� Inovație potențată de cooperarea dintre administrație (centrală și locală), 
cercetare, clustere, furnizori de tehnologie



Portofoliu SCOR Cluster

� Securitate și siguranță în oraș și în clădiri

� Eficientizare servicii publice

� Iluminat public inteligent

� Monitorizarea calității mediului

� Sisteme de transport inteligente

� Baze de date geo-spațiale

� Platforme de management pentru orașe inteligente



Servicii SCOR Cluster

� Networking

� Comunicare

� Stategic Intelligence

� Resuse utilizate în comun

� Dezvoltare colectivă – reskilling, upskilling

� Sprijin pentru membri

� Sprijin pentru startup-uri

� Incubatoare, acceleratoare; acces la finanțare; expertiză 
tehnică; sprijin comercial, proprietate intelectuală



Vă așteptăm alături de noi!!!

Este momentul când putem pune 
umărul!

www.scorcluster.ro
secretariat@scorcluster.ro

Dialog – tehnologie - inovare


