
Un proces participativ pentru o Viziune transformativa



Laser Valley – scenarii pt dezvoltare urbana
inteligenta

2 ateliere de lucru, aprox. 50 participanti (primaria Magurele, CJ Ilfov, RATB, INCD-uri, 
universitati, s.a.)

6 octombrie 2015 – 3 scenarii 27 octombrie 2015 – scenariu integrat



6 octombrie 2015: 3 scenarii – joc carduri



Scenariu 1. ELI-S.I.U.M.
Extreme Light Infrastructure - Sustainable Innovation Urban Milieu

- Smart business       
- Smart community
- Smart research 



Scenariu 2. Land of Lights 2030
- Comunitate creativa

- Comunitate internationala

- Competitivitate la nivel international

- Inovatie



Scenariu 3. E-NNOVATION ZONE

- Antreprenoriat si inovatie

- Coeziune sociala



27 octombrie 2015 – scenariu integrat

Accent pe simulare colaborare, negociere si networking intre potentialii
actori urbani – Joc de Rol

D I A G R A M A  D E  
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Rezultate joc de rol

• Un dialog deschis si o negociere transparenta
intre toate categoriile de actori poate debloca
resurse si oportunitati necunoscute care sa
angreneze initiative si inovatii prin parteneriate, 
împartasirea cunoasterii si dezvoltarea unui
capital relational inteligent si valoros - avantaj
strategic fundamental pentru atragerea de 
investitii, de capital uman si cresterea
credibilitatii.

• Echilibrarea fortelor intre mediul privat, 
administratia publica locala, comunitate, 
sectorul ONG si domeniul CDI reprezinta atat o 
necesitate, cat si o oportunitate pentru a obtine
o inovatie relationala, prin care specialistii de 
dezvoltare urbana sa valorifice resursele
disponibile si viitoare.

• O colaborare transparenta si deschisa pentru
toate tipurile de actori este critica pentru un 
Laser Valley inovativ, inclusiv si competitiv la 
nivel international.

27 octombrie 2015 
un scenariu integrat



Scenariu integrat Laser Valley - Land of Lights 

Ecosistem urban, interconectat OM_NATURA_TEHNOLOGIE.

Regiunea Magurele = Eco-smart Community, hotspot national si international

Procese de transformare 

- Conectare (Bucuresti, Dunare, 

Lacul Mihailesti, aeroport) 

- Integrare si sinergie 

- Sensibilizare si Implicare 

Principii ale dezvoltarii 

- Inovare tehnologica 

- Mobilitate sustenabila. Cresterea 

accesibilitati 

- Densitate si mixitate functionala 

- Ecosistem urban 

- Modele inovative de guvernanta 

- Internationalizare 

- Comunitate sustenabila 

Instrumentele transformarii 

- Accesibilitate ridicata 

- Dezvoltarea transportului prietenos 

- Tehnologii 

- Infrastructura verde 

- Energie regenerabila 

- Industrii creative si inovatoare 

- Incubatoare de afaceri 

- Spatii publice flexibile 

- Arhitectura durabila



Viziunea Laser Valley – Land of Lights

- Tallin Science Park Tehnopol
www.tehnopol.ee

- Jagiellonian Centre of Innovation Ltd (JCI)
http://lifescience.pl

- Sophia Antipolis technology park
http://www.investincotedazur.com/

Inspirata de ideile procesului participativ

si de

proiecte internationale de succes

http://www.tehnopol.ee/
http://lifescience.pl/
http://www.investincotedazur.com/


Până în 2030, LASER VALLEY va deveni un accelerator al transformării/ dezvoltării României.
Cultura creativităţii orientată antreprenorial va face din LASER VALLEY un punct de atracţie nu doar 
pentru românii talentaţi, ci şi pentru inovatorii din întreaga lume.
Mediul intercultural de la Măgurele va fi găzduit de un ecosistem urban în care oamenii, tehnologia şi 
natura vor evolua împreună.



Eco-cartier
diversitate, produce mai multa energie decat consuma, oamenii traiesc in stransa legatura cu natura



Incubator de afaceri Centru de antreprenoriat social



LASER VALLEY - Land of Lights: Construim viitorul
impreuna

Laser Valley nu este doar un proiect valoros prin indrazneala ideilor pe care 
le propune, ci si unul fezabil prin ideile de implementare pe care le aduce. 

Cateva directii de actiune necesare pentru ca el sa se transpuna in realitate:

• Continuarea dialogului in vederea identificarii, impreuna cu un numar cat 
mai larg de actori, a unor solutii de materializare a conceptului

• Adaptarea cadrului institutional existent, mergand pana la introducerea
unor modele inovative de guvernanta la nivel local, bazate pe parteneriat

• Identificarea de oportunitati de finantare multiple



Next… Brosura Laser Valley – Land of Lights
demers pentru dezvoltarea si promovarea Romaniei prin stiinta si inovare


