LASER VALLEY
LAND OF LIGHTS

de la viziune la acțiune
decembrie 2016

cu contribuția UAUIM

La lansarea Viziunii „Laser Valley - Land of Lights”, în 2015, autorii spuneau: „Dedicăm acest manifest
pentru prosperitate tuturor celor care răspund apelului la implicare, mulțumindu-le și invitându-i să
pătrundă în lumea Laser Valley - Land of Lights. Uniți de dorința de schimbare și evoluție, împreună
putem transforma Laser Valley în realitate”.

Și asta a însemnat 2016, un an marcat de căutări și determinarea de a acționa, pentru ca această

lume a luminilor să pornească pe calea de a deveni realitate.
Această broșură valorifică rezultatele anului 2016, inclusiv activitatea grupurilor de lucru, constituite
ca urmare a recomandărilor studiului de impact PricewaterhouseCoopers și a discuțiilor cu Institutul
Aspen România. Aceste grupuri tematice s-au întrunit în perioada octombrie - decembrie 2016
pentru a indentifica provocări actuale și acțiuni necesare dezvoltării și operaționalizării conceptului
de dezvoltare teritorială inteligentă „Laser Valley - Land of Lights”.

Mulțumim tuturor instituțiilor implicate în grupurile tematice în anul 2016:

Institutul Aspen România

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională

PricewaterhouseCoopers

Ministerul Apărării Naționale

ELI-NP, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei

Ministerul Afacerilor Externe

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București
Universitatea Tehnică de Construcții București
Consiliul Județean Ilfov
Primăria Orașului Măgurele
Primăria Municipiului București
Regia Autonomă de Transport București
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării
Ministerul Transporturilor
Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Fondurilor Europene
Compania Naţională de Investiţii
Banca Europeană de Investiții
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Banca Mondială
UNESCO Chair on Science and Innovation Policies, Școala Națională de
Studii Politice și Administrative
Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale
The American Chamber of Commerce in Romania
Romanian Business Leaders Foundation
Romanian-American Foundation
Asociația Clusterelor din România
Măgurele High Tech Cluster
Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania
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ACCELERATOR DE
DEZVOLTARE

WWW. LASERVALLEY. RO

Laser Valley - Land of Lights este despre valorificarea unicităţii științifice și tehnologice a
infrastructurii pan-europene Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), despre
valorificarea concentrării științifice, tehnologice și de talente deja existentă în orașul Măgurele,
județul Ilfov, despre valorificarea localizării geografice, în vecinătatea de sud a Bucureștiului și
aproape de Dunăre, despre crearea unui pol de creștere economică ca ecosistem regional de știință,
inovare și antreprenoriat, despre dezvoltare disruptivă (‚game changer’) integrată și despre un
accelerator al transformării teritoriale.
În esență, este vorba despre un accelerator al transformării României.
Laser Valley - Land of Lights vizează un întreg teritoriu întinzându-se pe mai multe județe, cu implicaţii
importante pe axa de dezvoltare, de transport şi de mobilitate europeană reprezentată de Dunăre, cu
aşteptări de asociere a acestuia la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) ca proiect
flagship. Anii 2018 - centenar şi 2019 - când România va asigura Președinția Consilului UE, sunt oportunităţi
şi provocări inclusiv pentru Laser Valley, proiectul fiind, prin unicitate, amploare, complexitate şi potenţial
impact socio-economic, unul dintre cele mai provocatoare pentru România după 1989 - cu siguranţă cel
mai mare din punctul de vedere al dezvoltării teritoriale inteligente.

Succesul Laser Valley - Land of Lights depinde de succesul acţiunii statului ca stat antreprenorial,
de parteneriatul public-public (administraţia locală - administraţia centrală), de parteneriatul publicprivat şi de iniţiativele private, fiecare în parte şi, mai ales, concertate. Asumarea politică la nivel de
guvern, asumarea de către administrația locală, implicarea stakeholderilor și comunicarea naţională şi
internațională sunt, de asemenea, factori determinanţi pentru obținerea de rezultate concrete.
Nevoia stabilirii unei structuri care să guverneze deschis dezvoltarea Laser Valley este una dintre
concluziile anului 2016. Această structură este determinantă pentru coordonarea intervențiilor, pentru
a valorifica potențialul de excepție și pentru a obține impact pozitiv asupra competitivității și bunăstării.
După cum ELI-NP este un exemplu de continuitate, fiind asumat de toate guvernele ultimilor 10 ani, tot
aşa suntem convinși că Laser Valley - Land of Lights are deja dinamica necesară pentru a fi pe agenda
oricărui guvern, cel puţin în următorii 10 ani.
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2011
FOREIGN INVESTORS COUNCIL A PLASAT ELI-NP
ÎN TOP CINCI INVESTIȚII ÎN ROMÂNIA
FIC estima în 2011, înainte de începerea construcției
ELI-NP, că proiectul poate atrage investiții de 1
miliard EUR în perioada 2012-2019 - urmând ca după
finalizare să poată atrage investiții suplimentare, în
special în sensul dezvoltării de facilități secundare în
domeniul medicinei.
FIC estima că ELI-NP poate genera, pe termen
mediu, o creștere în PIB de 0,6% (inplicit o creștere a
nivelului de colectare la Bugetul de Stat cu 0,5%) și
12.700 de locuri de muncă.

2012
STUDIUL DE FEZABILITATE AL PROIECTULUI ELI-NP
Conform studiului, beneficiile naționale și regionale
induse de ELI-NP sunt: economice, prin creșterea
productivității facilitată de inovarea în produse,
servicii și procese; pentru educație și cercetare capacități experimentale unice, atractivitate crescută
a programelor de studii avansate, cercetare doctorală
în domenii de nișă; vizibilitate internațională.
Este estimat un impact total direct al ELI-NP asupra
PIB de 3,451 miliarde LEI (în perioada 2012-2030).

cu contribuția UAUIM

2016
PRICEWATERHOUSECOOPERS A REALIZAT UN
STUDIU DE IMPACT SOCIO-ECONOMIC AL ELI-NP
Ecosistemul regional Laser Valley - Land of Lights va
crea peste 12.000 de locuri de muncă și va genera
o cifră de afaceri anuală de 1,26 miliarde EUR, cu un
impact asupra PIB-ului de 500 milioane EUR și 120
milioane EUR taxe colectate la Bugetul de Stat.
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DE LA VIZIUNE LA ACȚIUN E
Proiectul Laser Valley este rezultatul unei serii de inițiative complementare ce
au conturat conceptul de dezvoltare urbană inteligentă și a unui ecosistem de
știință, inovare și antreprenoriat ca pol regional si european de competitivitate,
generat de unicitatea științifică și tehnologică a ELI-NP.

2010 ELI-NP White Book
Raportul - la care au contribuit 172 de cercetători de top din întreaga lume conține descrieri detaliate ale fundamentelor științifice și tehnologice și ale
implementării și aplicațiilor infrastructurii de cercetare ELI-NP - în ansamblul
infrastructurii europene distribuite ELI.

2011 Studiul KPMG „Cercetarea și inovarea, motoare de creștere a României”
Integrând conversația despre ELI-NP de la acel moment, Măgurele este
descris ca „hotspot pentru știință și business, un loc în care îți place să
lucrezi și sa traiești”. Sunt anunțate o serie proiecte de referință: un parc
tehnologic pentru TIC și științele vieții, un institut național de studii avansate,
o concentrare de universități (Politehnica din București, Universitatea din
București și Universitarea de Medicină și Farmacie Carol Davila).
ELI-NP este privit ca fiind „șansa României de a fi în centru” - nu doar de
a deține o infrastructură europeană de cercetare unică, ci și de a dezvolta
un întreg cluster high-tech și de inovare - „Măgurele orașul luminilor”,
prin promovarea parteneriatelor public-privat și prin utilizarea sinergică a
fondurilor naționale, europene de coeziune și private.

2011 Foreign Investors Council plasează ELI-NP în top cinci investiții în
România
FIC estima în 2011, înainte de începerea construcției ELI-NP, că proiectul
poate atrage investiții de 1 miliard EUR în perioada 2012-2019 - urmând ca
după finalizare să poată atrage investiții suplimentare, în special în sensul
dezvoltării de facilități secundare în domeniul medicinei.
FIC estima că ELI-NP poate genera, pe termen mediu, o creștere în PIB de
0,6% (inplicit o creștere a nivelului de colectare la Bugetul de Stat cu 0,5%) și
12.700 de locuri de muncă.
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2015
rrp.infim.ro/2016_68_S.html

Tehnical Design Reports

euraxess.gov.ro/flipbook_laser/book.swf

Reprezintă prima documentație coerentă și
comprehensivă a viitoarelor experimente de la ELINP. Sunt 15 rapoarte ce însumează aproape 1000 de
pagini, la care au contribuit peste 100 de cercetători
din întreaga lume.
Rapoartele au fost publicate la începutul anului 2016
în Romanian Reports in Physics.

2015
Viziunea „Laser Valley - Land of
Lights”
În anul 2015, UEFISCDI a organizat un exercițiu
participativ de viziune asupra modelului de
dezvoltare teritorială inteligentă, rezultând conceptul
„Laser Valley - Land of Lights” și direcțiile principale
de dezvoltare pentru orașul Măgurele și teritoriul
învecinat.

2016

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
și Universitatea Tehnică de Construcții București
au organizat, împreună cu Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice, un concurs
internațional de idei de proiecte de urbanism pentru
elaborarea unei viziuni urbanistice pentru anul 2035.

laservalleycompetition.ro

Competiţia internaţională de
urbanism Laser Valley
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2016
Emisiune filatelică Romfilatelia
Emisiunea de mărci poștale „Dincolo de Frontierele Cunoaşterii, Laser
Valley - Land of Lights” este despre istoria științifică și tehnologică
recentă ce ne dă încrederea că avem creativitatea și forța de a realiza
proiecte mari.

laservalley.ro/Home_files/directory/album_filatelic.pdf
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2016
Studiul de impact socio-economic al ELI-NP
PricewaterhouseCoopers a realizat „Studiul de impact socio-economic al ELI-NP”, care
evidențiază axele principale de dezvoltare a ecosistemului Laser Valley - Land of Lights:
dezvoltare tehnologică, dezvoltare academică-științifică şi dezvoltare socială. Studiul analizează
bunele practici internaţionale, situația teritoriului gazdă și a conectivității, contextul legislativ
şi strategic din România; propune un set de acțiuni pentru dezvoltarea Laser Valley, subliniind
importanța stabilirii unui mecanism de guvernanță.

Impactul socio-economic estimat al ELI-NP:
peste 12.000 de locuri de muncă

o contribuție la PIB de 500 milioane EUR

o cifră de afaceri anuală de 1,26 miliarde EUR

120 milioane EUR taxe colectate la Bugetul de Stat

/Studiu_de_Impact_ELI-NP_ro.pdf
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DEZVOLTARE TERITORIALĂ
INTELIGENTĂ l a s u d d e B u c u r e ș t i ,
Fundamentarea viziunii „Laser Valley
- Land of Lights” este dependentă
de scara la care este privită. Din
acest motiv, trebuie aprofundate trei
perspective diferite care construiesc
împreună un profil coerent și
consistent al întregului proiect: o
perspectivă locală, focalizată exclusiv
pe orașul Măgurele; o perspectivă
metropolitană, focalizată pe aspecte
ce țin de accesibilitatea centrului
orașului, pe interfața orașului cu
Bucureștiul, precum și pe văile
celor trei râuri care străbat zona,
cu lacurile, cu delta și cu pădurile
existente; o perspectivă teritorială,
axată în principal pe competitivitatea
economică a unui teritoriu amplu
pe care il influențează, în sudul
Bucureștiului și la nord de Dunăre în special județele Giurgiu și Ilfov.

la nord de Dunăre

Dezvoltările vor fi diferite și complementare,
pe mai multe axe:
Vor valorifica ELI-NP ca facilitate unică de cercetare,
ce poate genera un pol global de excelență științifică și
tehnologică împreună cu hub-ul deja existent în Măgurele,
format din șapte institute naționale de cercetare-dezvoltare
și o universitate, dar vor valorifica și legătura cu Bucureștiul,
cu concentrarea universitară, de cercetare și bogația de
talente de aici.
Vor stimula efectul de multiplicare ce poate fi generat
de legăturile cu sectoarele intensive în cunoaștere atât
ca furnizori pentru nevoile ELI-NP, cât și ca beneficiari
în valorificarea economică a rezultatelor obținute prin
cercetare. Vor genera un spațiu de creativitate, inovare,
experiment și testare - un ecosistem antreprenorial și de
inovare.
Vor stimula crearea de parcuri științifice, tehnologice și
industriale, inspirate de inițiative publice, de parteneriate
public-privat și de inițiative private.
Vor influența stilul de viață prin spațiul de locuire, prin
zone de creativitate și agrement ce valorifică capitalul
natural, precum și prin facilități de educație diverse și
complementare cu o puternică componentă de experiment
în Science Village.
Un astfel de mediu va avea o dimensiune internațională
puternică, pentru că în Laser Valley vor trăi și lucra oameni
veniți din toată lumea.
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Vor implementa conceptele infrastructură inteligentă, ecogreen technologies, smart eco-living, clădiri zero energy
și vor pune în lumină programe detaliate de regenerare
urbană, probabil Măgurele primul, care vor conduce la
o întelegere profundă a geografiei și a teritoriului gazdă,
stimulator și beneficiar al dezvoltării inteligente.
Vor pune accente noi pe inițiativele de dezvoltare la nivel
de meta-regiune și Strategia Dunării, pe componenta
transfrontalieră și pe specializare inteligentă.
Vor obliga la intervenții teritoriale integrate, la gândirea și
operaționalizarea sinergiilor în finanțare.
Vor pune accent pe predictibilitate și comunicare, vor
crea nevoia și cadrul de acțiune a statului antreprenorial stimulare, facilitare și garantare.

Pentru că Laser Valley este Land of Lights,
un loc în care îți place să lucrezi și
îți place să trăiești.
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DINCOLO DE LASER VALLEY
Competitivitatea teritorială

Din logica de funcționare a teritoriului în
care este ancorat proiectul Laser Valley
- Land of Lights rezultă trei linii de forță
care îl modelează:

Prima linie este vecinătatea imediată a Bucureștiului, unde există una din cele mai importante concentrări de
talente din regiune si cea mai importanta din România, vizibilă pe scena internațională datorită conexiunilor
ce leagă Bucureștiul de Europa și de restul lumii.

Cea de a doua este axa Dunării, susținută
începând din anul 2011 de Strategia
Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării; punctată de câteva perechi
de orașe dunărene care pot induce o
cooperare transfrontalieră sistematică
între România și Bulgaria: Turnu Măgurele
- Nicopole; Giurgiu - Ruse, Oltenița Turtucaia și Călărași - Silistra. Schimbând
această perspectivă transversală într-una
longitudinală, de mare anvergură, Dunărea
este deocamdată singura cale navigabilă
care asigură contactul și interacțiunea
României cu vestul Europei și cu Asia.
Ea devine astfel partea sudică a axei de
integrare economică continentală și
intercontinentală a României.
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Cea de a treia linie de forță este Marea Neagră - ca loc de schimb internațional și calitatea Bucureștiului
de hinterland direct al portului Constanța, cel mai mare port comercial la Marea Neagră. Influența
Constanței se resimte în profunzimea teritoriului prin coridorul intermodal format din calea ferată
de mare viteză ce leagă Bucureștiul de Constanța, din autostrada A2 și din Dunărea navigabilă,
împreună cu Canalul Dunăre - Marea Neagră. Coridorul intermodal completează astfel axa de integrare
economică internațională a României. Lipsesc, pentru moment, două piese importante din această axă:
Canalul București - Dunăre, de interes pe termen mediu si lung, și legătura directă pe cale ferată între
București și Giurgiu, de interes imediat, reflectat și de prioritățile Ministerului Transporturilor.

În acest ansamblu teritorial, Laser Valley - Land of Lights are potențialul
de a deveni un accelerator de dezvoltare pentru o
regiune extinsă - spre vest, Județul Teleorman
și spre est, Județele Călărași și Constanța.
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O VALE CON ECTATĂ
Laser Valley este parte a
zonei de sud a Bucureștiului,
vizează județele Giurgiu și
Ilfov, în special, dar și județele
Teleorman și Călărași și este
centrată pe orașul Măgurele,
gazda ELI-NP.

Modernizarea și completarea centurii
de sud a Bucureștiului, operaționalizarea
inelului feroviar ce va asigura legătura,
cu trenuri urbane, între Gara de Nord
și Gara Progresul și, pe termen mai
lung, interconectarea cu magistralele
de Metrou 4, 6 și 1, legătura de tren
spre Giurgiu, centura auto externă,
dar și rezolvarea intrării dinspre sud
în București, toate vor contribui la
mobilitatea în zonă și vor asigura accesul
în și din Vale către Aeroport, centrul
Bucureștiului, Portul 1 Decembrie și
Dunăre.
Operaționalizarea proiectului
Ministerului Transporturilor privind
centura feroviară a Bucureștiului și a
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
București - Ilfov vor contribui esențial la
conectivitatea Văii.
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Viziunea din 2015 - care accentua nevoia de creștere a accesibilității zonei si propunea conectarea zonei centrale,
Magurele la 30 minute de Aeroportul internațional „Henri Coandă”, 30 minute de centrul Bucureștiului și 30 minute
de Portul 1 Decembrie - începe să devină realitate prin ceea ce își propune noul Proiect al Centurii Feroviare,
anunțat de Ministerul Transporturilor la sfârșitul anului 2016 (trenuri urbane funționale pe o distanță de 68 de km
în jurul Bucureștiului).

broșura Laser Valley, 2015
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30’/30’/30’,
provocarea privind conectivitatea zonei,
anunțată de Viziunea Laser Valley în 2015.
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http://mt.gov.ro

http://mt.gov.ro
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Primele trenuri din acest proiect au fost
anunțate a fi funcționale din februarie 2017
între Gara Progresul și Gara de Nord, cu opriri la
Chiajna, Domnești, Măgurele și Gara Progresul.
În zona Laserului de la Măgurele, proiectul
inelului feroviar prevede construcția a două
puncte de oprire: unul la intersecția cu actualul
drum ce leagă București de Măgurele și unul
care să asigure conectarea cu parcul științific
(numit pe hartă „Laser Valley”).
De asemenea, proiectul Centurii Feroviare și al
trenurilor urbane este strâns legat de cel care
vizează asigurarea unei conexiuni directe cu
Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din
Otopeni. În 2017 este prevăzută construcția
unui pasaj feroviar pe sub DN1, care să facă
operațională, din 2018, linia directă Gara
de Nord - Aeroport. Astfel, se preconizează
legături de tren directe care să ajungă de la
aeroport la Laser Valley în 30 minute:
„Când va fi pusă în operare calea ferată directă
spre Aeroportul Otopeni putem să asigurăm
niște legături interesante. Spre exemplu, trenuri
directe de la Aeroportul Otopeni la Laserul de
la Măgurele sau la Jilava, care în 30 de minute
să parcurgă întreaga distanță.”
Autoritatea de Reformă Feroviară 			
		decembrie 2016, Hotnews

Centrul orașului Măgurele, cu concentrarea
de facilități publice de cercetare, Parcul
Științific Măgurele, Aeroportul Internațional
„Henri Coandă”, centrul orașului București,
zonele de agreement și Dunărea vor fi
virtual mai aproape, inclusiv mai aproape de
partea de nord a Bulgariei, ceea ce va putea
conduce, pe termen mai lung, la o zonă de
dezvoltare high-tech cross-border.
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broșura Laser Valley, 2015
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broșura Laser Valley, 2015

Vor fi investiții importante în sistemul public de transport, atât cele deja
anunțate de Ministerul Transportului - privind mobilitatea prin trenuri
urbane în interiorul teritoriului și către teritoriul Laser Valley, dar și cele
stabilite prin planul integrat de mobilitate urbană București-Ilfov. În afară
de transportul public, vor fi construite piste pietonale și pentru biciclete,
va fi realizat un sistem shared eco-cars pentru a asigura mobilitatea între
facilitățile științifice și educaționale, parcul știintific, zonele de inovare și
antreprenoriat, zonele de business și comerciale, zona centrală a orașului
Măgurele, zonele lacului Mihăilești și a portului 1 Decembrie, zonele verzi
de odihnă și recreere - viitorul oraș al științei, Science Village.
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MICUL ORAȘ AL ȘTIINȚEI
MARI U n m e d i u u r b a n d u r a b i l
Măgurele oferă o locație geografică unică pentru o arie urbană
ce rezultă la intersecția dintre capitala București - pulsând
economic, social și cultural -, Măgurele - micul oraș al științei
mari cu concentarea lui de talente și infrastructură de cercetare
- și capitalul natural de excepție din mărginimi - de la Lacul
Mihăilești, la portul 1 Decembrie și Delta Neajlovului, cu
pădurile de șes și râurile ce o traversează, aproape de Dunăre.

Dacă știința este aici la ea acasă și este esența, punctul de pornire generic, dezvoltarea orașului Măgurele
se focalizează pe crearea unui mediu urban sustenabil pe termen lung, ca parte a unei dezvoltări teritoriale
inteligente, sustenabilă și ea - Laser Valley. Printr-o dezvoltare nouă, science driven, Măgurele poate juca și un
rol important, chiar de lider, în promovarea inovării în domeniul tehnologiilor de mediu și a dezvoltării durabile concepte de bază în dezvoltarea adaptată nevoilor de mediu promovând tehnologii noi, de viitor.
În Măgurele, la construcția ELI-NP, a fost deja adoptată o soluție de tip energy-efficiency, unică privind amploarea
și soluția tehnologică.
Un pas următor, esențial, poate fi acela de a impune, pentru toată dezvoltarea urbană, soluții de eficiență
energetică și infrastructură inteligentă: de la rețele de energie smart-grid la comunicații, în managementul
resurselor, colectare și reciclare, în conectivitate - soluții de Smart City.
Dinamismul dezvoltării este unul special și îi provoacă atât pe cei ce sunt direct implicați, cât și pe cei ce privesc
din exterior, iar rezultatele și soluțiile noi, validate, vor putea influența dezvoltări viitoare ale altor locații.
O abordare inspirată și coordonată de tip open poate face ca această zonă să fie una de referință din perspectiva
dezvoltării teritoriale inteligente pentru întreaga regiune la sud de București și la nord de Dunăre - ca oraș al
științei, inspirației și antreprenoriatului, ca mediu vibrant de viață, ca vale a laserilor.
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Geografie unică pentru o arie urbană ce rezultă la intersecția dintre
capitala București, infrastructura de cercetare de la Măgurele și
capitalul natural de excepție din împrejurimi

broșura Laser Valley, 2015
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Eficiență energetică și infrastructură
inteligentă
Clădirea care adăpostește
laserul din Măgurele este una
ecologică și, în prezent, cea
mai mare clădire din Europa
alimentată cu energie din surse
neconvenționale - energie
geotermală produsă de 1.080
de puțuri de apă săpate la 120
m adâncime pe o suprafață de
aproximativ 27.000 m². Sistemul
de climatizare prin stocarea
energiei termice în foraje (BTES
- borehole thermal energy
storage), utilizat la centrul ELINP, este o premieră europeană
în ceea ce privește aplicațiile de
acest tip și se află pe locul patru
în lume în topul celor mai mari
astfel de sisteme.
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Soluția de energie regenerabilă aplicată în
centrul de cercetare poate fi punctul de pornire
pentru a transforma întregul oraș într-unul
verde, adoptând același model de aplicație
pentru grid-ul energetic al orașului.
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Reconstrucție și regenerare urbană
Conceptul Laser Valley - Land of Lights are în
vedere regenerarea urbană a orașului Măgurele,
gazda ELI-NP, aflat în centrul teritoriului și
dezvoltarea acestuia ca Smart Green City.

broșura Laser Valley, 2015

O acțiune necesară în viitorul imediat este elaborarea unui studiu/ plan de fundamentare pentru proiectul
de reconstrucție si regenerare urbană în orașul Măgurele. Infrastructura zonei - atât în ceea ce privește
conectivitatea, cât și grid-ul de apă, canalizare, energie electrică, gaze, comunicații etc. - se va dezvolta pe
principiile infrastructurii inteligente (smart infrastructure).
Regenerarea urbană la nivelul orașului Măgurele vizează reamenajarea și construirea spațiilor publice pentru o
calitate ridicată a vieții: reamenajarea zonei centrale, crearea unui parc și a unei zone pietonale între căminele
studențești, calmarea traficului, rezolvarea problemei parcărilor din centrul Măgurele, repunerea în funcțiune a
clădirilor abandonate din centrul orașului ș.a.
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Aplicații ale cercetării de top
Orașul Măgurele găzduiește, alături de centrul ELI-NP,
alte șase institute de cercetare și Facultatea de fizică a
Universității din București, care activează în domeniile
fizică și inginerie nucleară, laseri, plasmă și radiaţie, știinţe
spaţiale și fizica materialelor.

care vor îmbunătăți
viața comunității

Numeroase aplicații vor fi explorate de către o comunitate internațională de utilizatori și vor deservi o gamă largă
de subiecte de cercetare ce îşi vor găsi aplicabilitatea în cercetarea fundamentală (nucleul atomic, astrofizică,
electrodinamică cuantică), securitatea şi prevenirea terorismului (cercetări asupra detecţiei materialelor speciale de
interes strategic, imagistică cu radiaţii ionizante), ecologia şi protecţia mediului (cercetări asupra unor noi metode
de diagnoză şi procesare a deşeurilor radioactive), ştiinţa şi ingineria materialelor (efectele câmpurilor intense de
radiaţii asupra materialelor), medicină nucleară şi ştiinţele vieţii (utilizarea fasciculelor de particule accelerate cu
ajutorul laserelor în hadronoterapie, noi tehnici de imagistică medicală), radiofarmaceutice (metode de producere
a unor noi tipuri de radioizotopi) şi industria de înaltă tehnologie.

cu contribuția UAUIM
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cu contribuția UAUIM

Valorificarea aplicațiilor din știință și a tehnologiilor
dezvoltate aici, în centrele de cercetare și de către
companii, va conduce la îmbunătățirea calității vieții.
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Aplicațiile științifice din medicină, adaptate nevoilor
comunității și scalabile, vor conduce la asigurarea
unor servicii medicale de înaltă calitate, cu tehnologii
inovative.

broșura Laser Valley, 2015
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broșura Laser Valley, 2015

29

UN MEDIU VIBRANT,
O DIVERSITATE DE OPȚIUNI

Știință, educație, creativitate,
inovare și antreprenoriat

Conceptul Laser Valley - Land of Lights, cu hub-ul urban Măgurele ca pol
central, este despre crearea unui ecosistem interconectat de știință, inovare
și antreprenoriat în care se pune accentul pe simbioza om-natură-tehnologie.
Cadrul natural este elementul principal în conectarea funcțiilor dominante
(muncă, educație, locuire, cultură, sport-agrement), dezvoltarea unei
comunități vibrante, creative și inovative și asigurarea unei calități ridicate
a vieții, atât pentru noua comunitate internațională de cercetători, ingineri,
elevi și studenți, comunitatea de business, cât și pentru comunitatea locală.
Zona centrală a orașului Măgurele este marcată architectural și urbanistic de cele șapte institute
naționale de cercetare și de Facultatea de Fizică a Universității din București, iar dezvoltările
viitoare vor trebui să ia în calcul atât regenerarea urbană a zonei, cât și posibilele dezvoltări ale
facilităților publice de educație, cercetare și experiment.
ELI-NP și dezvoltările lui viitoare, atât privind facilitățile științifice, cât și cele legate de aplicațiile
tehnologice, se constituie într-o concentrare marcată de inelul de pădure din zonă; parcul
științific, cu toate dezvoltările asociate, va genera un nod nou în această succesiune.
Probabil că această axă de știință, educație, inovație și antreprenoriat va genera radiant, atât
în Ilfov, cât și în sudul Bucureștiului, dezvoltări spectaculoase.
Parcul științific va putea integra natural o facilitate internațională de cognitive computing și va
stimula crearea unei concentrări de firme în cyber security. Desigur, în această densitate de
competențe și resurse, universitățile din București vor avea interesul localizării unor facilități
proprii. Mulți vor dori să valorifice diversitatea mediului științific, de business si antreprenorial, iar
concentrarea și proximitatea vor radia dezvoltare și vor stimula colaborări, inclusiv transfrontalier
cu Bulgaria; nu foarte departe, în Călugăreni, va fi găzduit primul parc tehnologic privat, un parc
high-tech focalizat pe life science.

30

Care este locația ideală pentru Science Village, o zonă de experiment
și educație pentru copii, aproape de miracolul luminilor extreme și de
concentarea de facilități de cercetare ce asteaptă să fie vizitate și să
inspire, aproape de natură și integrat ei?

cu contribuția UAUIM

Ce vor vizita, unde vor campa și
cum vor fi integrate taberele de
creativitate?

31

broșura Laser Valley, 2015

Educația prin știință va contribui la dezvoltarea valorilor sociale, va forma
cetățeni responsabili și va conduce la orientarea către cariere științifice.
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Realitatea augmentată va oferi un cadru potrivit
pentru creativitate, educație și colaborare.

broșura Laser Valley, 2015
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Studenții vor avea acces la facilități de educație, cercetare și experiment, la spații publice
creative și își vor putea valida ideile în facilitățile de accelerare și antreprenoriat.

broșura Laser Valley, 2015
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Oraș al științei,
inspirației și
antreprenoriatului,
un mediu vibrant
de viață în
Valea Laserilor

cu contribuția UAUIM

Implicarea cetățenilor, a comunității Laser Valley în sesiuni de co-design folosind tehnici
de realitate augmentată va transforma spațiul public în loc de întâlnire a prezentului cu
ideile viitorului, a oamenilor de aici cu cei de pretutindeni.
Iar frumusețea naturală, unicitatea luminilor extreme și mediul cosmopolit, vor fi
suficiente pentru un festival al laserilor, de muzică, design, holograme și creativitate.
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cu contribuția UAUIM

Un mediu propice miscării, valorificând capitalul natural. Un pol de
recreere în mijocul naturii, pentru ca oamenii să se relaxeze și să
interacționeze unii cu alții. Piste de bicicletă, zone de campare.
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cu contribuția UAUIM

O locuire bazată pe diversitate, mixitate funcțională și socială, energie
regenerabilă și gestionarea deșeurilor, agricultură urbană și arhitectură
biologică, bilanț energetic pozitiv. Oamenii trăiesc în strânsă legătură cu natura.
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LASER VALL E Y
Pe scurt
Dezvoltare tehnologică inteligentă centrată pe
orașul Măgurele
Oraș Măgurele			

4.500 ha

Măgurele Science Park		

20-60 ha

Măgurele Science Village

5-10 ha

Regenerare urbană
(centrul orașului Măgurele)

60-80 ha

Peste 12.000 noi locuri de muncă
1,26 miliarde EUR cifră de afaceri anuală
500 milioane EUR taxe colectate anual la Bugetul
de Stat
Opțiuni variate de transport
Biogaz/ electric - auobuze
Car-sharing electric
Tren, tramvai
Piste dedicate pentru biciclete
Accesibilitate crescută spre zonele de agrement
(râuri, păduri, deltă, lac)
30 minute/ 30 minute/ 30 minute - aeroport,
centrul Bucureștiului, Dunăre
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L A ND OF L IGHTS
Resurse
Birouri, locuințe, școli, universitate
Mix de locuire, business, science, facilități
culturale și facilități naturale valorificate (râu,
păduri, deltă)
Ținte de mediu pentru toate proiectele de
dezvoltare (fossil fuel-free până în 2030)
Țintă de energie pentru toate dezvoltările
Un teritoriu ‘înțeles’, gata pentru dezvoltare
teritorială inteligentă
Un science village ce va atrage peste 500.000 de
elevi pe an, începând cu 2020
Un parc științific cu nucleul estimat la 20 ha;
concentrare de facilități de cercetare publice;
companii, incubatoare și acceleratoare de afaceri,
pol de cognitive computing si cercetare în cyber
security
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DUPĂ 2016

Acțiuni necesare

macro
strategic
Structură și mecanism de guvernanță a
proiectului Laser Valley - Land of Lights
Strategia de dezvoltare și planul de
implementare al proiectului Laser Valley

Conectivitate pe cale ferată (CFR)

comunicare
vizibilitate internațională

Continuarea demersului politic ca ELI-ERIC
(Consorțiul European pentru Infrastructura
de Cercetare Extreme Light Infrastructure) să
fie găzduit de România

mezo
teritoriu
Inițierea unui studiu PATZ
pentru teritoriul Laser Valley
Clarificarea PUG Măgurele și PUZ
pentru zonele de interes
Pregătirea cadastrului sistematic
pentru localități de interes

2017

Concurs internațional de
idei de proiecte pentru
infrastructură inteligentă

Studiu de fezabilitate al
Măgurele Science Park
Studiu de fezabilitate al
Măgurele Science Village
Studiu de fezabilitate al Măgurele
Cognitive Computing Centre
Studiu de fezabilitate pentru un
institut de studii avansate

micro
teritoriu nucleu
Concurs internațional de idei
de proiecte pentru regenerarea
urbană a orașului Măgurele

Dezvoltarea conceptului de
Intervenție Teritorială Integrată
„Planul General de Conectivitate”:
etape și calendar

Conferința „Doing business in
Laser Valley”

Demersuri pentru includerea Laser
Valley - Land of Lights împreună cu
ELI-NP ca proiect flaghsip asociat
Strategiei Dunării

High-Level political and
stakeholders meeting: RO-BG,
împreună cu Comisia Europeană
- DG Regio, Comitetul Regiunilor,
cu tema „Dezvoltare teritorială
inteligentă, transfrontalier”
Prezentarea Laser Valley Land of Lights la evenimente
internaționale (business și
dezvoltare regională)

2018
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Înțelegerea teritoriului este esențială, în paralel
și complementar acțiunilor în derulare. Toate
inițiativele Laser Valley - Land of Lights sunt
dependente de o suită de proiecte teritoriale
integrate, care trebuie ancorate, la rândul lor, întrun context juridic, economic și social clar și real.
Din acest motiv, fundamentarea proiectului este
strâns legată de următoarele acțiuni: clarificarea
situației terenurilor în urma finalizării cadastrului,
armonizarea prevederilor diferitelor documentații
de urbanism și de amenajarea teritoriului care
guvernează și reglementează dezvoltarea
întregii zone, precum și proiectarea politicilor
de dezvoltare teritorială inteligentă. O parte din
aceste acțiuni se află deja în derulare.
Cadrul propice pentru planificarea unui asemenea
tip de proiect este Planul de Amenajare a
Teritoriului Zonal Interjudețean (PATZ–IJ), care
va genera politici teritoriale zonale pe probleme
concrete de interes comun. În baza lui se va
concepe și se va negocia profilul socio-economic
și zonificarea teritoriului, în funcție de posibilitățile
de dezvoltare a unităților economice și de forța
de muncă disponibilă, precum și amplasarea
construcțiilor, a dotărilor și a echipărilor.
Acest tip de plan este conceput pentru a respecta
patrimoniul natural, trăsăturile urbanistice
specifice și utilizarea rațională a terenurilor, în
cadrul unei organizări structurale a perimetrului
construibil.
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GUVERNANȚA DEZVOLTĂR II LA
Pornind de la recomandările Studiului de Impact Socio-Economic al ELI-NP realizat de PwC în
parteneriat cu Aspen România și în dialog cu organismele internaționale de finanțare - BEI, BERD
și BM, s-a concluzionat că, în vederea fundamentării solide a unor decizii și acțiuni comune
pentru dezvoltarea Laser Valley - Land of Lights, este esențial necesară stabilirea unui mecanism
de guvernanță, de preferat un mecanism de coordonare deschisă (open coordination).

Acest mecanism ar trebui să orchestreze dezvoltarea ecosistemului de știință, inovare și antreprenoriat
Laser Valley - Land of Lights prin:
asigurarea platformei de dialog pubic-public și public-privat;
asigurarea cadrului instituțional necesar pregătirii strategiei de dezvoltare și a planului de
implementare;
fundamentarea unei Intervenții Teritoriale Integrate în Măgurele, în jurul ELI-NP și a concentrării de
facilități și talente, care să contribuie la dezvoltarea unei regiuni a cunoașterii;
coordonarea comunicării și a dialogului cu instituțiile finanțatoare internaționale;
informarea periodică a guvernului, parlamentului, administrației publice locale, a mediului de afaceri
și a cetățenilor.
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ASER VALLEY - LAND OF LIGHTS

Un astfel de mecanism de coordonare deschisă ar putea fi asigurat, cel putin în faza inițială, de un
Grup de Lucru de Nivel Înalt (GLNI), asistat de o Echipă de Asistență Tehnică/ Management de Proiect,
localizat la centrul Guvernului.
O posibilă propunere de funcționare și de componență (inițială) a GLNI ar avea în vedere coordonarea
grupului de la nivel de Prim-ministru sau VicePrim-Ministru, găzduirea lui de către Secretariatul General
al Guvernului, cu o conducere executivă asigurată de un Înalt Reprezentant al Prim-Ministrului.
Componența inițială a GLNI ar trebui sa reunească reprezentanți ai administrației centrale și locale
(ministru/ secretar de stat, președinte consiliu județean/ vicepreședinte consiliu județean, primar/
viceprimar): Cancelaria Prim-Ministrului, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării și Inovării,
Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul
de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor
Europene, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul
Judeţean Ilfov, Consiliul Judeţean Giurgiu, Primăria Orașului Măgurele, Directorul Proiectului ELINP, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. La ședințele grupului vor putea participa
specialiști invitați.

