
GLOBALIZARE SI PROGRES TEHNOLOGIC

de la iluminatul cu LED

la supravegherea 
video inteligentă

sau prezența autovehiculelor 
electrice



REZULTATELE

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 
gândi



SMART – INTELLIGENT - AUTONOM 



5 ani de SCOR 





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

� Promovarea, corelarea la nivel naţional şi armonizarea la nivel 
european - global a domeniului Smart City; 

� Creşterea eficienţei şi a competitivităţii serviciilor şi 
sistemelor furnizate de membri clusterului  prin promovarea 
unei politici de cooperare – inovare - transfer de cunoştinţe, pe 
baza unor strategii comune;

� Colaborarea cu autorităţile publice locale, regionale şi centrale 
şi cu societatea civilă în vederea definirii, acceptării şi 
susţinerii unei viziuni de dezvoltare sustenabilă a comunităților 
și a teritoriilor, specifică României. 

(satut SCOR Cluster)



Membri fondatori ai SCOR Cluster



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



� Expo – Conferința SCOR 20202

� COVID-19 pasul decisiv spre robotizare?

� Reziliența orașelor pusă la grea încercare de pandemia COVID-19

� Supravegherea video și inteligența artificială  în eficientizarea managementului 
crizei în orașele inteligente

� BIG DATA următoarea frontieră pentru inovare, competiție și productivitate

� Noul model al clădirii moderne – siguranță sanitară, eficiență energetică, 
contorizare inteligentă

� Transportul în și după pandemie - stații de încărcare autovehicule electrice

Programul SCOR Cluster 2020



Vă așteptăm alături de noi!!!

Este momentul când putem pune 
umărul!

www.scorcluster.ro
secretariat@scorcluster.ro

Dialog – tehnologie - inovare


