București, 21 iulie 2021

ANUNȚ DE OPORTUNITATE
pentru constituirea, în parteneriat cu Politehnica București a unui
”CLUSTER DE INOVARE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE”

Compania Municipală Termoenergetica București anunță intenția de a constitui un cluster
de inovare pentru creșterea eficienței energetice, în parteneriat cu Universitatea Politehnica
București și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București
(INCDPM), în contextul actualelor provocări cu care se confruntă sistemul termoenergetic al
Municipiului București.
Scopul clusterului va fi dezvoltarea unei rețele funcționale inovative de tip multiplu helix
(instituții publice, companii, universități și ONG-uri) în vederea unei dezvoltări sustenabile a
colectivităților locale.
Obiectivul principal al clusterului va consta în stimularea domeniului eficiență energetică
în industrie, protecția mediului, sprijinirea inovării. Se va facilita astfel contactul și cooperarea între
mediul economic, sectorul de cercetare, învățământ și administrația publică, formate din entități
ce vor fi considerate relevante pentru asigurarea de sprijin instituțional în vederea gestionării
principalelor provocări legate de sectorul energie-mediu și a explorării celor mai bune soluții de
dezvoltare durabilă.
Structura clusterului va acoperi aspecte complexe ce vor viza creșterea capacității de
promovare a inovării, competitivității, sprijinirea cercetării, transferului tehnologic, întărirea
impactului și a calității serviciilor furnizate, creșterea sustenabilă în folosul pieței și al comunității,
prin asigurarea unui echilibru între activitățile economice, de cercetare și de mediu și aspectele
sociale.

Clusterul își propune:
 Producerea, stocarea și utilizarea energiei – tranziție către energie verde;
 Dezvoltare durabilă și schimbări climatice;
 Proiecte în domeniul eficienței energetice;
 Digitalizarea sectoarelor energetic, social și de mediu;
 Dezvoltarea de soluții pentru protecția mediului înconjurător și reducerea amprentei de
carbon;
 Proiecte în domeniul Smart City;
 Mobilitate Inteligentă;
 Soluții mobile de suport energetic;
 Soluții inteligente de măsurare a emisiilor și de evaluare a impactului asupra mediului.
Entitățile care doresc să răspundă acestui anunț de oportunitate și să se implice în constituirea
clusterului de inovare pentru creșterea eficienței energetice pot să trimită intenția de participare
la următoarea adresă de e-mail: cluster.inovare@gmail.com
Notă:
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companiei/instituției/organizației, etc., în domeniile: termoenergetic, eficiență energetică, CDI
(cercetare-dezvoltare-inovare).
Criteriile de selecție vor viza companii cu expertiză relevantă în sectoarele energie, mediu,
cercetare, dezvoltare, inovare și învățământ.
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