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ă vorbim despre conceptul Smart City 
ca Oraș Stat. Văd în ultima vreme, 
destul de multe păreri care fac referire 
la dezvoltarea comunităților creativ-

inteligente prin concepte precum Sustenabilitate 
sau Durabilitate în timp ce conceptul Smart City 
este inserat acolo undeva la diverse. Dimpotrivă, 
eu cred că Smart City este prezentul și viitorul!
 Pentru o corectă înțelegere a fenomenului 
dar și pentru a găsi o logică în implementarea 
acestor proiecte, cred că ar trebui să încercăm 
să înțelegem care este viitorul și potențialul 
orașelor.
 Să mă explic. 
 1. Datorită globalizării, conceptul de Stat 
s-a schimbat - unde prin Stat înțelegem stat = 
teritoriu + populație + suveranitate.
 2. Datorită globalizării, conceptul de 
Națiune s-a schimbat - unde prin Națiune, conform 
DEX înțelegem ”Comunitate umană caracterizată 
prin unitatea de teritoriu, conștiința identității 
istorice și culturale și, în general, prin unitate de 
limbă și religie”... Deci, Statul reprezintă Națiunea!
 Prima concluzie care se desprinde este 
că națiunile, și deci statele, și-au pierdut din 
puterea, influența și gloria de odinioară.
 A doua concluzie este că puterea este și 
va fi a Orașelor și a  companiilor Transnaționale. 
De ani de zile repet acest lucru și tot spun că 
fiecare Mega Oraș (invariabil SC în viitor) și 
Multinațională va avea propria monedă. Facebook 
tocmai a lansat Libra. Urmează Apple, Google, 
Uber, Airbnb, Virgin, Tesla, etc.
 A treia concluzie este că un bun proiect de 
Smart City este dezvoltat pe baza unor concepte 
Sustenabile și Durabile. Reziliența va fi una din 
condițiile de bază ale unui Smart City.
 Viitorul este al orașelor!
 Când definim termenul “oraș inteligent”, 
sensul esențial al cuvântului inteligent - de a 
avea cunoștințe sau inteligență - se îmbină cu 

termenul mai recent de conectat. Inteligent, 
devine astfel intersecția digitalului cu capacitatea 
de a lua deciziile inteligente. Prin urmare, orașul 
inteligent se va referi la un oraș care utilizează 
conectivitatea digitală și analizele de date pentru 
a determina luarea de decizii inteligente. O 
aglomerare de soluții în sine smart, nu va nimic 
mai mult decât un loc de testare, în lipsa unei 
coerențe administrative, capabile să construiască 
și să actualizeze o strategie inteligentă. 
 Mai multe orașe în lume se definesc ca 
fiind inteligente pentru că au rezolvat diverse 
probleme ale comunității. Chiar dacă soluțiile 
abordate și chiar rezultatele sunt diferite, tiparul 
rămâne similar, rezolvarea unor probleme cu 
ajutorul tehnologiei în urma unor decizii smart. 
Spre exemplu, Viena este recunoscută pentru 
energia verde, având din 2015 cartiere care 
se bazează 100% pe energie regenerabilă, 
Singapore tinde către conceptul Smart Nation, 
bazându-se pe 3 piloni de bază în Smart City 
(Digital Economy, Digital Society și Digital 
Government), Amsterdam este recunoscut pentru 
dezvoltarea mobilității smart, șamd.
 Puterea orașelor tinde să revină. 
Introducerea propriilor monede este doar una 
dintre metodele care vor asigura autonomia și 
independența acestora. Tendința nu este nouă 
și în mod cert nu s-a produs peste noapte. 
În 2017 Suedia  a început oficial să utilizeze 
tehnologia Blockchain pentru a înregistra 
terenuri și proprietăți în Lantmäteriet, registrul 
funciar. Norvegia a inaugurat anul acesta primul 
oraș autonom, privat, care a adoptat propria 
monedă, care nu depinde de autoritățile centrale, 
Liberstad. 
 Pentru că Orașele deja dețin puterea și 
resursele - financiare, know-how, umane, etc. 
 Tranziția către Smart Nation se va baza pe 
cumularea puterii emanate de Smart City.
 Eu cred în România!
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De ce Smart City 
este Smart City!
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Orașul viitorului este un oraș conectat care se 
adaptează nevoilor oamenilor care îl folosesc. 
Un oraș inteligent este unul colaborativ, în care 
diversele soluții funcționează pe o platformă 
deschisă, interoperabilă. Infrastructura de 
telecomunicații devine astfel vitală pentru orice 
proiect de smart city în care datele converg și 
sunt transpuse în soluții care deservesc cetățeni, 
business-uri și autorități deopotrivă.  
Smart city este un element central al strategiei 
Orange, fiind o componentă din conceptul mai 
larg de Smart territories. Conectivitatea ne 
oferă șansa de a schimba nu doar orașele, ca 
locuri fizice în care ne petrecem cea mai mare 
parte a timpului, dar și modul în care trăim 
și impactul pe care îl avem asupra planetei 
- de la eficientizarea transportului public, la 
îmbunătățirea calității aerului.
Orange oferă municipalităților un proiect 
adaptabil nevoilor oamenilor, un produs la care 
stat-up-urile locale pot contribui cu abordări 
specifice comunităților din cadrul cărora fac 
parte. Astfel, conectivitatea se transformă în pol 
de dezvoltare pentru comunitatea locală.

Oportunități de finanțare pentru primării
Municipalitățile pot accesa proiecte de 
finanțare precum inițiativa WiFi4EU prin care 
primesc cupoane valorice finanțate de Comisia 
Europeană. Principalul scop al proiectului 
WiFi4EU este să asigure comunităților din 
UE acces gratuit la Wi-Fi în spații de interes 
public, cum ar fi parcuri, piețe, instituții publice, 
biblioteci sau centre de sănătate. 

Orange Wi-Fi
Orange România are o experiență de peste 7 ani 
în crearea de soluții Wi-Fi oferite ca serviciu 
municipalităților și clienților de business și își 
propune să ofere cea mai bună experiență de 
utilizare a Internetului, oriunde și indiferent de 
dispozitivul utilizat. 
Pachetul propus municipalităților participante la 
inițiativa WiFi4EU include:
- echipamente Wi-Fi în proprietatea 
administrației locale
- servicii de instalare profesională, mentenanță, 
monitorizare proactivă
- acces la Internet securizat prin care utilizatorii 
rețelei Wi-Fi sunt protejați de atacurile 
cibernetice, viruși 
În plus, implementarea unui portal captiv 
permite administrației locale să interacționeze cu 
cetățenii săi și să colecteze informații statistice 
cu privire la numărul de utilizatori unici și 
recurenți.
Secretul unei rețele Wi-Fi de calitate constă în 
buna dimensionare a acesteia de către specialiști 
în domeniu, utilizarea de echipamente de calitate 
capabile să asigure o acoperire optimă și stabilă, 
indiferent de interferențele din zonă, precum 
și monitorizarea proactivă a rețelei 24/24 prin 
intermediul unei platforme găzduite în cloud-ul 
Orange.
Municipalitățile interesate de oferta Orange 
se pot adresa reprezentantului dedicat sau pot 
trimite o cerere către adresa: 
business@orange.ro pentru a fi contactat de un 
reprezentant Orange.

Conectivitatea,
baza unui smart city

Orange are în prezent soluții de 
smart city în Alba Iulia, Timișoara, 
Cluj-Napoca, Iași, Suceava și 
Caransebeș.
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Regenerare       
urbană și 
dezvoltare  
durabilă în
Sectorul 4
”Suntem printre deschizătorii de 
drumuri în soluțiile digitale de 
furnizare a serviciilor publice 
locale, deși suntem încă la 
începutul acestui drum. Traiectul 
pe care administrația locală s-a 
plasat este fără îndoială unul de 
tip occidental.” Daniel Băluță

Primarul Sectorului 4

 Problemele abordate în Sectorul 4 reprezintă o 
prioritate pentru orice comunitate, însă noi am făcut în 
ultimul timp progrese enorme în zona sustenabilității, 
dezvoltării durabile, mobilității urbane și a implementării 
soluțiilor de tip smart city. 
 Abordarea noastră este una care se bazează 
pe tehnologii moderne, benchmarking, iar rezultatele 
colaborării cu Asociația Română de Smart City și 
Mobilitate și alte instituții similare sau din mediul 
academic, științific, cu siguranță, ne ajută în atingerea 
dezideratului nostru de a avea o comunitate locală la 
standarde europene, o mobilitate urbană sustenabilă, 
soluții și modele pentru o veritabilă regenerare urbană, 
toate acestea bazându-se pe principii clare precum un 
mediu curat, o interacțiune bazată pe tehnologii moderne 
cu întreaga comunitate, reforma reală a sistemului 
administrativ din Sectorul 4, eficiență și transparență. 
Suntem printre deschizătorii de drumuri în soluțiile 
digitale de furnizare a serviciilor publice locale, deși 
suntem încă la începutul acestui drum. Traiectul pe care 
administrația locală s-a plasat este fără îndoială unul de 
tip occidental. 
 Soluțiile de tip smart city reprezintă doar o 
interfață, proceduri interne, metode, tehnici și tehnologii 
moderne, însă noi am dublat toate acestea cu un 
program investițional impresionant, care să genereze o 
infrastructură adecvată nevoilor comunității locale și în 

esență a întregului areal. 
 Astfel, discutăm de peste 5000 de locuri de 
parcare publice create în ultimii doi ani, de 3 bulevarde 
strategice din punct de vedere al gradului de utilizare, 
care au fost lărgite la două benzi pe sens (Turnu 
Măgurele, Șoseaua Berceni și Caporal Luică). Pe lângă 
acestea am implementat un amplu proces de regenerare 
urbană pe restul bulevardelor importante (Tineretului, 
Brâncoveanu, Șoseaua Giurgiului), unde găsim astăzi 
spații publice primitoare, curate, verzi, sigure și cu o 
infrastructură adecvată de parcări publice, iluminat 
public, mobilier urban de ultimă generație, refugii 
moderne pentru stațiile mijloacelor de transport în comun. 
Toate acestea s-au realizat prin eforturile bugetare proprii 
sau prin finanțări de la Guvernul României. 
 Una din realizările de care suntem mândri este 
rețeaua de stații de încărcare a mașinilor electrice. Putem 
spune că prin cele 10 stații funcționale și alte 17 în curs 
de instalare, am întrerupt un veritabil cerc vicios în 
domeniul e-mobilității. 
 Toate aceste elemente de infrastructură sunt 
acum gestionate prin aplicații informatice moderne, 
interconectate și asta ne face să fim eficienți și rapizi în 
deciziile pe care trebuie să le luăm. 
 Am reușit implementarea cu succes a unui 
program care poartă numele ”Fără cozi la ghișeu” și 
suntem fericiți că în primul an de implementare peste 
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100.000 de plăți ale diferitelor taxe și impozite au fost 
realizate altfel decât prin casieriile instituțiilor noastre. 
Suntem prima autoritate locală din țară, care a încasat 
taxe și impozite, precum și tarife pentru parcările publice, 
prin rețele selfservice. Avem 6 metode alternative de 
plată și un serviciu public (cel care se ocupă de parcări 
de reședință și publice) care este digitalizat complet. 
Implementăm acum semnătura electronică calificată și 
lansăm aplicații on-line pentru autorizările comerciale și 
urbanism. 

Cu siguranță mai sunt foarte multe de făcut, dar 
rezultatele de până acum și cel mai important feedback-ul 
comunității noastre locale, ne dau curaj să continuăm în 
ritm alert proiectele de regenerare urbană și dezvoltare 
durabilă a Sectorului 4. 
Pentru Smart City Magazine
Daniel Băluță
Primarul Sectorului 4

”Pregătim acum mai multe proiecte 
de tip smart city, însă unul dintre cele 
mai importante este noua aplicație 
pentru dispozitive mobile a Sectorului 
4 (pentru Android și IOS). 
Filozofia aplicației include două 
abordări distincte. Una pentru 
utilizatorii care sunt cetățeni ai 
Sectorului 4, cu anumite funcționalități, 
evident extinse și o a doua categorie 
a celor care tranzitează teritoriul 
administrativ pe care îl administrăm și 
care va avea funcționalități importante 
precum cele legate de parcările publice 
și nu numai.” 
Conf.univ.dr. Ioan I. Gâf-Deac
City Manager Sectorul 4
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La invitația Ambasadei SUA la București și a 
Departamentului de Stat SUA, Eduard Dumitrașcu, 
Președintele Asociației Române pentru Smart City și 
Mobilitate a efectuat o vizită de 3 săptămâni în Statele 
Unite ale Americii. Scopul vizitei a fost stabilirea 
și dezvoltarea unor noi parteneriate între entitățile 
americane implicate în implementarea proiectelor Smart 
City și parteneri din România, transferul tehnologic și 
de know-how al partenerilor americani, dar mai ales 
înțelegerea abordării unor subiecte extrem de importante 
precum - mobilitatea, eficiența energetică, regenerarea 
urbană, bugetarea corectă a proiectelor SC, 5G, șamd.
Călătoria din Chicago în regiunea Cleveland în 
mai puțin de 30 de minute? O realitate printr-un 
nou parteneriat care speră să aducă în regiune o 
tehnologie futuristă!
Northeast Ohio Areawide Coordinating Agency 
(NOACA) este agenția de planificare a transportului și 
mediului, care reprezintă oficialii județelor, orașelor, 
satelor și localnicilor din Cleveland în Greater 
Celeveland. În cifre NOACA reprezintă: 5 regiuni, 61 
orașe, 45 de sate, 58 de localități, 2000 de mile pătrate 
și 2,1 milioane de persoane. Agenția planifică calitatea 
transportului, calitatea aerului și calitatea apei din 
regiunile Cuyahoga, Geauga, Lake, Lorain și Medina.  
NOACA a semnat un parteneriat public-privat oficial 
cu Hyperloop Transportation Technologies (HTT, 
HyperloopTT) o companie globală cu birouri în America, 
Asia și Europa pentru primul Hyperloop american 
multi-statal din Megaregiunea Marilor Lacuri. Această 
regiune reprezintă o piață de transport de 15 miliarde 
de dolari, cu zeci de milioane de tone de mărfuri și 
milioane de pasageri care leagă orașele din regiune în 
fiecare an. Tehnologii precum hyperloop pot transforma 
infrastructura depășită cu tehnologii de secolul 21 și mai 
departe.
Hyperloop aduce viteza avionului la nivelul solului, în 
condiții de siguranță. Pasagerii vor trece printr-o rețea de 
tuburi de joasă presiune între orașe și vor reduce timpul 
de călătorie de la ore la minute.
Hyperloop Transportation Technologies (HTT) își 
propune să construiască cele mai rapide linii feroviare de 
mare viteză din lume, printre care și această pistă de la 
Chicago la Cleveland, prin care se deplasează o capsulă 
magnetică levitată printr-un  tub cu viteza de peste 1,000 
km pe oră. 
In 2018 au fost anunțate intențiile de a realiza un 
studiu de fezabilitate pentru Hyperloop care ar permite 
oamenilor să călătorească de la Cleveland la Chicago 
într-o jumătate de oră, mai exact în 28 de minute. 
Costul studiului de fezabilitate este de 1,2 milioane de 
dolari și este împărțit între Agenția de Coordonare din 
Northeast (NOACA) și HTT. Partea studiului susținută 
de NOACA este de 550.029 dolari și este finanțată prin 
angajamente de la Fundația Cleveland, ODOT, Ohio 
Turnpike și Comisia de Infrastructură și NOACA. Studiul 
are în vedere toate opțiunile rutei, cererea, costurile și 
impactul asupra mediului printre altele.

Ca parte a acestei inițiative, un număr tot mai mare de 
actori regionali, inclusiv lideri din industrie, mediul 
academic, laboratoare naționale, organizații nonprofit 
și guvernamentale, au format Consorțiul Great Lakes 
Hyperloop. Membrii nu numai că susțin proiectul, ci se 
angajează să facă din Hyperloop o realitate.
Ce este Hyperloop?
Hyperloop este o nouă formă de transport terestru, 
în prezent în curs de dezvoltare de către un număr de 
companii. Pasagerii vor călători cu până la 1,000 km 
pe oră în capsule ce traversează tuburi de joasă presiune.
Ce face Hyperloop diferit față de trenul clasic?
Există două mari diferențe între Hyperloop și un tren 
tradițional. Capsula care transportă pasagerii trece prin 
tuburi sau tuneluri din care a fost eliminat aerul, în cea 
mai mare parte, pentru a reduce frecarea. Acest lucru ar 
trebui să permită călătorii peste 1,000 km pe oră.
În loc să folosească roți, așa cum folosesc trenul sau 
mașina, capsulele sunt proiectate să plutească, folosind 
aceeași idee de bază ca și masa de hochei pe aer sau 
folosesc levitație magnetică pentru a reduce frecarea. Un 
număr de companii diferite lucrează pentru a transforma 
ideea într-un sistem comercial funcțional. 

#UnitedForSmartCities

Eduard Dumitrașcu, Președintele ARSCM 
alături de delegația IVLP 2019
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Smart City made in USA!

Cât costă un bilet cu Hyperloop?
Se vehiculează că prețul unui bilet Chicago-Cleveland va 
costa în jur de 20 de dolari însă este dificil de spus un preț 
fix, deoarece va depinde foarte mult de rută, dar scopul 
este acela de a fi accesibil pentru toată lumea. Hyperloop 
Transportation Technologies (HTT) se așteaptă la un 
“sistem profitabil, cu proiecții de preț scăzut pentru 
bilete”.
Denver Super Smart City Strategy
Două evenimente ce au avut loc în 2015 au creat 
impulsul necesar pentru a putea vorbi astăzi despre 
Denver Smart City: Primul este că municipalitatea 
Denver a fost unul dintre cei șapte câștigători ai Smart 
City Challenge, competiție organizată de Departamentul 
American de Transport, fapt ce a permis orașului și 
regiunii Denver să gândească proiecte transformative, 
multidisciplinare Smart City care ar putea îmbunătăți 
mobilitatea. A avut astfel ocazia de a gândi dincolo de 
constrângerile bugetare obișnuite, barierele în materie de 
cunoaștere și obstacolele tehnologice pentru a identifica 
o cale concretă, axându-se pe tehnologiile inovatoare, 
electrificarea vehiculelor și cartierele conectate. Un al 
doilea eveniment important a fost mutarea Panasonic în 

cartierul 61 & Pena și parteneriatul public-privat ulterior 
cu Denver, ce accelerează crearea de soluții tehnologice 
pe care nici industria, nici guvernul nu le pot finaliza pe 
cont propriu.
Denver se confruntă cu provocări precum: creșterea 
populației cu 23% (10 000 - 15 000 de locuitori noi 
anual), aglomerația sporită (73% din călătoriile în Denver 
sunt vehicule cu ocupare unică (SOV), cu 3% mai mult 
față de anul trecut), 23,9% dintre locuitori locuiesc la 
limita sau sub pragul sărăciei, cu opțiuni de mobilitate 
reduse. Mai mult, provocări sunt și în termeni de calitate 
a aerului, având în vedere că aproape 1 din 10 rezidenți 
din Denver au astm bronșic, iar 53% dintre rezidenții din 
Denver consideră calitatea aerului slabă. 
Unul din obiectivele asumate este reducerea procentului 
vehiculelor de ocupare unică (SOV) în Denver, și 
reducerea, detectarea și prevenirea accidentelor rutiere 
prin integrarea completă a sistemelor de transport 
inteligente și a sistemelor de siguranță publică.
Pentru Denver, strategia Smart City a cuprins 
găsirea unor soluții inovatoare pentru modernizarea 
infrastructurii îmbătrânite, reducerea congestionării 
traficului și îmbunătățirea calității aerului. Denver a 
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subliniat în mod special creșterea utilizării vehiculelor 
electrice publice și private, instalarea sistemelor de 
detectare a pietonilor la intersecții pentru îmbunătățirea 
siguranței și stabilirea unui sistem de transport de marfă 
conectat, în care camioanele pot comunica între ele 
pentru a coordona rutele de transport și pentru a reduce 
congestionarea. 
Orașul a primit 6 milioane dolari din partea 
Departamentului de Transport pentru finanțarea rețelei 
de vehicule conectate și a sistemului de detectare a 
pietonilor. Denver intenționează cu ocazia acestei 
finanțări cu fonduri urbane ca în următorii patru ani să 
achiziționeze un număr de 1.500 de vehicule electrice 
conectate la oraș și instalarea de senzori în intersecții.
Denver reduce poluarea aerului și reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră pentru a proteja sănătatea publică și 
mediul înconjurător. 
Emisiile de gaze din sectorul transporturilor reprezintă 
sursa principală de poluare a aerului și cea de-a 
doua sursă principală de gaze cu efect de seră din 
Denver. Această poluare de la țevile de evacuare ale 
autoturismelor, camioanelor și autobuzelor noastre 
contribuie la formarea ozonului și este responsabilă 
pentru particulele care pot călători adânc în plămâni, 
provocând daune sistemului cardiovascular. Pe măsură ce 
rețeaua electrică utilizează mai multă energie din surse 
regenerabile, beneficiile vehiculelor electrice vor crește. 
Trecerea la vehicule electrice ajută la curățarea aerului și 
contribuie la atingerea obiectivelor de sustenabilitate ale 
orașului Denver 2020. 

Monitorizarea calității aerului
Denver utilizează tehnologia senzorilor pentru a colecta 
date privind calitatea aerului în timp real și hiper-local. 
Ca parte a provocării, orașul va folosi aceste date pentru 
a informa despre programe și  pentru a împuternici 
comunitățile, familiile și școlile să limiteze expunerea și 
să reducă poluarea prin schimbarea comportamentului, 
prin advocacy și prin implicarea comunității. Folosind 
rețelele sociale din școli, vom co-proiecta și furniza 
educație privind calitatea aerului și a sănătății respiratorii, 
intervențiile comportamentale, provocările comunității 
școlare și alte programe de împuternicire a oamenilor și 
a comunităților, reducând sarcinile medicale și financiare 
ale poluării aerului pentru cei mai vulnerabili rezidenți 
din Denver.
Denver integrează tehnologia cu mediul construit pentru a 
oferi opțiuni de transport multimodal, flexibil și accesibil 
tuturor.
GoDenver este o aplicație mobilă care permite 
utilizatorilor să găsească cea mai rapidă, mai ieftină 
sau cea mai verde modalitate de a ajunge de la punctul 
A la punctul B. Platforma actuală se concentrează pe 
abordarea tuturor nevoilor de călătorie într-o singură 
planificare a aplicațiilor și a călătoriilor. Obiectivul pe 
termen lung este că aplicația va permite utilizatorilor 
să rezerve și să achiziționeze călătoria direct de pe 
smartphone-ul personal.
Cardul MyDenver
Denver, Școlile publice Denver (DPS) și RTD 
colaborează pentru a oferi tuturor școlarilor din Denver, 

Regenerarea urbană a unor zone 
considerate de mult a fi pierdute 
de către comunitate.
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cu vârsta cuprinsă între 5 și 18 ani, acces gratuit la 
centrele de agrement, piscine și facilități culturale.                                           
IoT & Data Management                                                                                                                                               
BlueTOAD este o tehnologie avansată care permite 
previzionarea în timp real pentru durata călătoriei și 
viteza rutieră prin identificarea unor semnale anonime 
bluetooth emise de vehiculele care trec. Informațiile se 
îndreaptă către sistemul de operare BlueToad pentru a 
arăta fluxul și modelele de trafic, permițând managerilor 
de trafic să vadă, să intervină rapid și să se ocupe de 
zonele problematice.
Canary este următorul pas în sistemele mini senzori de 
măsurare a calității aerului în timp real. Proiectat pentru 
utilizare în condiții de siguranță pe tot parcursul anului, 
Canary furnizează date precise privind particulele, 
temperatura și umiditatea, integrând eforturi în rețelele 
de comunicații prestabilite. Canary oferă, de asemenea, 
soluții personalizate pentru gestionarea datelor, permițând 
clienților control complet asupra datelor senzorilor.
Parteneriate inovatoare
Peña Station NEXT cu Panasonic
Într-un parteneriat unic, orașul Denver, Aeroportul 
Internațional Denver, Panasonic și alte părți interesate 
creează zona de dezvoltare orientată spre tranzit a 
viitorului la stația Peña. Acest laborator viu a devenit un 
mediu de testare tehnologică pentru energia regenerabilă, 
siguranța publică de ultimă generație, soluțiile de mediu, 
încărcarea vehiculelor electrice și iluminarea inteligentă. 
Iluminatul inteligent asigură controlul asupra iluminării 
stradale, contribuind la maximizarea siguranței și la 
reducerea la minimum a poluării luminoase, în timp ce, 
în același timp, folosim mai puțină energie cu iluminarea 
LED. 
Unul dintre cele mai apreciate parteneriate este cel cu 
EasyMile, producător de mini shuttle electrice, care și-a 
relocat sediul din America de Nord la Peña Station și care 
va pune la dispoziție aceste mini autobuze electrice, fără 
șofer. 
Denver Smart Living Lab
Living Lab este un centru în care se testează idei 

inovatoare și au scopul de a înțelege mai bine 
capabilitățile și limitările înainte de desfășurarea pe scară 
largă. În prezent, laboratorul se concentrează pe mai 
multe soluții, printre care:
- Activarea semnalului de circulație pentru bicicliști: 
Pentru a îmbunătăți siguranța bicicliștilor, se explorează 
tehnologia care va permite bicicliștilor să declanșeze 
un semnal de trafic atunci când se apropie de o 
intersecție. Această tehnologie și datele colectate le vor 
oferi conducătorilor auto o mai mare conștientizare a 
bicicliștilor și vor permite acestora să facă o călătorie mai 
sigură pe rutele desemnate.
-Transport sigur și accesibil pentru locuitorii cu venituri 
mici: O luptă cu care se confruntă locuitorii cu venituri 
mici constă în găsirea unui transport sigur, eficient și 
accesibil pentru a naviga în oraș. Living Lab va ajuta 
la conectarea locuitorilor cu venituri mici la servicii 
sigure și fiabile, precum și la colectarea numărului de 
vehicule, bicicliști și pietoni. Aceste date vor asigura 
implementarea unor soluții multimodale adecvate pentru 
a asigura un mediu cu acces rapid la serviciile din oraș.
SMART Vegas - 500 milioane de dolari pentru  
infrastructura urbană inteligentă
În cadrul Innovation District, orașul lucrează rapid pentru 
a crea un loc unde sistemele inteligente de transport 
și tehnologia inteligentă să funcționeze fără probleme 
pentru a oferi servicii în mod eficient celor 650 000 de 
locuitori și celor 42 de milioane de vizitatori.
Orașul s-a angajat într-un parteneriat public-privat cu 
NTT și tehnologiile Dell, care utilizează internetul 
lucrurilor (IoT) și analize pentru a contribui la 
îmbunătățirea siguranței publice. Camerele video de 
înaltă definiție, senzorii de sunet și de mișcare și o serie 
de dispozitive IoT sunt integrate și utilizate pentru a 
monitoriza o zonă geografică din Innovation District, 
creând o soluție de siguranță multi-canal.
În întreaga lume, orașele investesc și profită de avantajele 
acestor tehnologii. Orașul Las Vegas a anunțat recent 
o investiție de 500 milioane de dolari în infrastructura 
urbană inteligentă pentru următorii șapte ani.

Stephen Taylor
Departamentul de Stat SUA
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În prezent, 44% din locurile de muncă din Vegas 
sunt legate de jocurile de noroc și de turism, iar 
municipalitatea speră ca o dată cu aducerea inovației 
tehnologice să crească numărul de locuri de muncă 
legate de acestea, precum și în alte sectoare de angajare. 
Cartierul Innovation Vegas este diferit, având în vedere 
că în mod obișnuit, municipalitatea solicită un anumit 
produs sau soluție, iar companiile se întrec în a oferi 
soluția. Aici lucrurile stau diferit deoarece libertatea 
companiilor de a crea este foarte mare, fără soluții 
impuse. Innovation Vegas a testat deja sute de proiecte 
pilot și continuă să o facă. 
La intersecția dintre Main și Clark în fața Primăriei, o 
aglomerație de dispozitive se găsesc pe un stâlp de trafic. 
Cameră de detectare a mișcării, scanerul LiDar, senzorul 
infraroșu, sonda meteo și detectorul de sunet măsoară în 
mod diferit numărul de pietoni și trafic, calitatea aerului, 
zgomotele ciudate și vehiculele care se întorc în direcția 
greșită; acestea sunt produsele companiilor IT NTT, 
Motionloft, Hitachi și Cisco. La Parcul Stupak, o bucată 
de gazon în spatele Stratosphere, software-ul machine 
learning de la Microsoft scanează pentru gunoi, graffiti 
și orice altceva care ar putea solicita atenția unui echipaj 
de curățenie. Iar în curând, în centrul orașului, vor apărea 
noi fotocelule “inteligente”, îngrijite de Ubicquia, pentru 
a controla iluminatul orașului și a amplifica acoperirea 
WiFi. 
În următorii 10 ani se estimează că populația rezidențială 
va crește de la 2,1 milioane la 2,7 milioane, în timp 
ce numărul vizitatorilor va crește de la 43 milioane la 
53 milioane. În timp ce această creștere reprezintă un 
avantaj pentru economia orașului, ea creează multe 
provocări, inclusiv nevoia de a reduce congestionarea, de 
a îmbunătăți siguranța și de a spori capacitatea sistemului 
public de transport. 
Siguranța în metropolele foarte populate este o problemă 
uriașă cu care se confruntă administrația orașului 
și Guvernul. Pe măsură ce populația continuă să se 
extindă, zonele devin tot mai aglomerate și accidentele 

devin inevitabile. Iteris, Inc., lider mondial în domeniul 
informaticii aplicate în domeniul transporturilor și al 
agriculturii, și Cisco au colaborat la promovarea unei 
soluții pentru drumuri conectate. 
Companiile au organizat o soluție care funcționează 
prin intermediul  IoT, în colaborare cu orașul Las Vegas. 
Soluția va utiliza fluxurile de date de la platforma de 
detecție video Iteris ‘vantage și de la software-ul cinetic 
Cisco. Tehnologia va examina multiple date de la 
vehicule, biciclete și pietoni pentru a spori fluxul de trafic 
și pentru a reduce congestionarea în limitele orașului.
Strategia orașului urmărește îmbunătățirea 
interoperabilității între toate sectoarele de servicii 
publice: transport, energie, lucrări publice, facilități și 
siguranță publică, analize de date în timp real și sprijin 
decizional. Obiectivul orașului este de a menține publicul 
în siguranță și de a le oferi informațiile atunci când au 
nevoie de ele. Districtul de inovare va servi drept un test 
pentru noile inovații pe IoT, care vor fi desfășurate în 
zona metropolitană a orașului.
Cei șase piloni prioritari ai strategiei Smart City 
Vegas
SIGURANȚA PUBLICĂ
Tehnologia inovatoare va informa mai bine respondenții 
și va reduce timpul de răspuns. Va revoluționa modul 
în care găsim, atenuăm și prevenim incidentele, ceea ce 
duce la o protecție sporită a publicului.
CREȘTERE ECONOMICĂ
Noile tehnologii și infrastructuri generate de creșterea 
investițiilor din sectorul privat vor promova noi modele 
de afaceri, vor încuraja eficiența operațională și vor 
conduce la noi oportunități de angajare care sporesc 
bunăstarea populației.
MOBILITATE
Se va implementa o infrastructură a vehiculelor conectate 
și o analiză a datelor pentru a îmbunătăți infrastructura 
noastră existentă. Obiectivul este de a promova opțiuni 
de mobilitate mai sigure, mai fiabile și mai eficiente din 
punct de vedere energetic.

În Washington DC la U.S. 
Department of Housing and 
Urban.
Alături de dl. David Byrd, Deputy 
Assistent Secretary HUD’s.
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Eduard Dumitrașcu, Președintele ARSCM 
alături de colegi din 19 țări
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EDUCAŢIE
Îmbunătățirea calității educației și extinderea colaborării 
cu universitățile vor permite sprijinirea inițiativelor atât 
în   domeniul artelor, cât și al științelor la toate nivelurile 
educației publice, ceea ce va ajuta la pregătirea forței de 
muncă viitoare.
BENEFICIUL SOCIAL
Responsabilitatea socială se traduce în programe pentru 
comunități, care vor contribui la stabilirea echității 
demografice și îmbunătățirea calității vieții în toate 
zonele rezidențiale, inclusiv în comunitățile care se află în  
situație de risc.
SĂNĂTATE
Noile progrese tehnologice în dispozitivele medicale 
conectate și inteligente vor încuraja o viziune mai 
largă asupra sănătății și a bunăstării și vor încuraja 
diagnosticarea preventivă.
400 de milioane de dolari investiți în viitorul orașului 
Miami
Miami Forever Bond are misiunea de a construi un 
viitor mai puternic și mai rezistent, reducând riscurile 
existente și viitoare pentru locuitorii, economia, turismul 
și moștenirea orașului. Miami Forever Bond va finanța 
o serie de proiecte care vor transforma viitorul statului 
Miami investind un total de 400 de milioane de dolari 
în cinci categorii cheie, care se aliniază nevoilor cele 
mai presante ale orașului: creșterea nivelului mării și 
prevenirea inundațiilor, drumuri, parcuri și facilități 
culturale, siguranță publică și locuințe accesibile.

De ani de zile, clima din Miami a fost problematică. 
Inundațiile majore sunt dezastruoase, iar inundațiile mai 
puțin grave provoacă probleme atunci când apa care 
acoperă drumuri și blochează traficul, slăbește subsolurile 
și cauzează daune materiale.
Străzile și casele sunt inundate de foarte multe ori în 
decursul unui an, deoarece oceanul se umflă în timpul 
mareelor pe tot parcursul anului, un fenomen cunoscut 
sub numele de “inundații însorite”. 
În decursul ultimului deceniu, inundațiile din Miami 
l-au făcut unul dintre cele mai vulnerabile orașe din 
țară, problema inundațiilor în Miami fiind una dintre 
problemele pe care conducerea orașului încearcă să le 
rezolve. Dacă această problemă nu se rezolvă în trei sau 
patru decenii, multe din cartierele aflate pe coastă ar 
putea fi nelocuibile. 
Primul proiect al programului Miami Forever Bond este 
pentru combaterea efectelor creșterii nivelului mării și a 
inundațiilor. Proiectul de reducere a nivelului de inundații 
al orașului Fairview, cu accentul pus pe reducerea 
inundațiilor într-un cartier din apropiere, este un început 
potrivit pentru programul Miami Forever Bond de 400 de 
milioane de dolari, aprobat de către alegătorii din Miami 
în noiembrie 2017. Miami Forever își propune să facă din 
Miami un oraș rezistent prin investiții de infrastructură 
inovatoare.
Proiectul Fairview Flood Mitigation va aborda impactul 
local al creșterii nivelului mării pentru orașul Fair 
Isle, care se confruntă cu inundații regulate. Etapa I a 
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proiectului constă în construirea unui sistem centralizat 
și interconectat de colectare a scurgerilor, ridicarea 
drumurilor existente în vecinătate și construirea unor 
noi abordări de aterizare și a bordurilor de beton. Etapa 
a II-a va include construirea unei stații de pompare a 
apelor pluviale, a puțurilor de drenare și proiectarea 
unei ieșiri de forță principală pentru a înlocui evacuarea 
gravitațională existentă. Stația de pompare va include 
un generator de rezervă pentru alimentarea acestuia în 
eventualitatea unei întreruperi electrice.
Aproape 200 de milioane de dolari din fondurile Miami 
Forever Bond au fost destinate atenuării impactului 
creșterii nivelului mării, a riscurilor de inundații și 
a vulnerabilităților prin investiții de infrastructură 
inovatoare. Odată cu lansarea programului de obligațiuni, 
orașul investește în mod strategic aproximativ 10 
milioane de dolari în șase proiecte pilot care vor oferi 
informații valoroase pentru angrenarea cheltuielilor 
viitoare. Aceste proiecte, inclusiv Fairview, vor ajuta 
experții municipalității să învețe despre eficacitatea 
soluțiilor adoptate, pentru controlul debitului de apă și 
prevenția inundațiilor. Această investiție permite orașului 
să caute oportunități, să extragă informații relevante din 
planul general de acțiune și să implice cetățenii.

Stephen Taylor
Departamentul de Stat SUA

Eduard Dumitrașcu
Președinte ARSCM
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ouă din cele patru premii acordate în cadrul 
concursului ”Orașul durabil” au mers la 
membrii ARSCM.  Primăria Municipiului 
Iași și Primăria Municipiului Sibiu au fost 
premiate în cadrul celei de-a doua ediții a 

concursului ”Orașul durabil” 2019. Premiile au fost 
acordate pentru dezvoltarea conceptului Smart City, în 
cadrul evenimentului organizat de Camera de Comerț 
și Industrie Franceză din România (CCIFER) alături 
de Ambasada Franței în România, Institutul Francez și 
Business France. 
 Astfel, la categoria „Mobilitate urbană” câștigător 
a fost desemnat municipiul Iași pentru proiectul său „Un 
nou început pentru transportul public”. Același proiect a 
câștigat și Premiul special al concursului. Județul Sălaj 
a fost câștigătorul categoriei  „Gestionarea deșeurilor,  
eficacitate energetică și economie circulară”pentru 
proiectul „Sistem de management integral al deșeurilor 
în Județul Sălaj”.
Municipiul Sibiu a fost desemnat  câștigătorul categoriei 
„Reconversie urbană și reabilitarea Patrimoniului”, 
pentru proiectul său  numit „Lacul Binder – spațiu de 

D
agrement și sport prin reconversie urbană”.
 Proiectul „Extinderea rețelei de alimentare cu 
apa”  a comunei Costache Negri din Județul Galați, a 
fost desemnat câștigător al categoriei  „Apă și asanare”.
 Cu ocazia finalei concursului ”Orașul durabil” 
2019, ajuns la a două ediție, ambasadorul Franţei la 
Bucureşti, Michele Ramis, a declarat că acest concurs 
va continua cu siguranță şi în viitor.
 „Există numeroase perspective în România, 
unde numeroase comunități fac investiții.  Ameliorările 
sunt perceptibile în materie de mobilitate urbană, 
dar și în domeniile transportului public, eficacității 
energetice, colectării și gestionării deșeurilor. Cu 
toate acestea, sunt încă necesare multe eforturi 
pentru a reduce poluarea urbană și pentru a atinge 
obiectivele dezvoltării durabile, după cum reiese din 
recentele rapoarte alarmante privind schimbările 
climatice și degradarea mediului la scară globală. 
Pentru a răspunde acestei urgențe, pentru a fi la 
înălțimea acestei provocări, este esențial pentru 
noi să promovăm schimbul de bune practici la 
scară europeană între actorii publici și privați din 

”Orașul durabil 
2019 și-a desemnat 
câștigătorii

Două municipalități membre ARSCM, premiate 
în cadrul proiectului ”Orașul durabil” 2019, 
organizat de Ambasada Franței, Business 
France și Camera franceză de Comerț și 
Industrie din România
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teritorii. Acesta este motivul pentru care Ambasada Franței 
în România susține un cadru de cooperare axat pe tema 
“Orașului durabil” prin diferite evenimente, cum ar fi cea 
de-a doua ediție a concursului „Orașul durabil”,  a declarat 
ambasadorul Franţei la Bucureşti, Michele Ramis.
 Concursul a urmărit să pună în valoare inițiativele 
pozitive ale comunităților din România și să le recompenseze 
pe cele implicate în dezvoltarea durabilă care luptă împotriva 
schimbărilor climatice. ”Orașul durabil” cuprinde  următoarele 
domenii cheie:
- Apă, canalizare și gestionarea deșeurilor
- Mobilitate urbană
- Eficiență energetică 
- Valorificarea construcțiilor și reabilitarea patrimoniului 
mondial 
 Câștigătorul premiului special al celei de-a doua 
ediții a concursului ”Orasul durabil”2019 a fost orașul Iași. 
Au fost premiate 4 din totalul de 11 proiecte evaluate, și 
anume achiziție de autobuze, implementarea soluțiilor de 
monitorizare, investiții în ce privește E-ticketing și achiziții 
de tramvaie și autobuze electrice. Premiul constă într-o vizită 
de studii în Dijon, o comunitate de referință în ceea ce privește 
dezvoltarea durabilă. 
 Reprezentanta Primăriei Iaşi, Elena Farca, a declarat 
că proiectul care a câştigat concursul a fost finanţat cu 15 
milioane de euro de BERD. Achiziţia a 100 de autobuze la 
standard Euro 6, dotate cu sistem GPS, 2 milioane de euro 
e-ticketing (implementate). Urmează să fie cumpărate 16 
tramvaie noi contra sumei 48 de milioane de euro, 24 de 
autobuze electrice – 14,5 milioane de euro şi 44 de autobuze 
electrice de mici dimensiuni, pentru partea centrală a oraşului, 
în valoare de 28 de milioane de euro. Proiectul a fost demarat 
în anul 2017.  
 Printre proiectele premiate s-a numărat și cel al 
Primăriei Sibiu - ”Reconversia Lacului Binder”. Proiectul a 
vizat reconversia lacului Binder şi transformarea lui în obiectiv 
de petrecere a timpului liber. Până acum, lacul Binder, de la 
marginea orașului Sibiu, nu a avut nicio utilitate. Urbanizarea 
lacului a fost realizată exclusiv din fonduri locale. 
 Mirela Gligore, reprezentanta Primăriei Sibiu, a 
declarat că proiectul de reconversie a lacului Binder vizează 
transformarea lui într-un obiectiv de petrecere a timpului liber 
şi de practicare sporturilor nautice. Proiectul este finanţat 
din bugetul local cu suma 19,25 milioane de lei, banii au 
fost alocaţi pentru modernizarea străzilor care duc spre lac şi 
construirea unor zone de parcare.     
 Consiliul Judeţean Sălaj a fost s-a numărat pe lista 
premianților cu proiectul ”Sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor la nivelul judeţului”. ”Proiectul este în curs de 
implementare și urmărește realizarea unui sistem integrat de 
gestionare a deșeurilor la nivelul județului. Contractul a fost 
semnat în 2010 și abia în acest an a primit raportul final de 
funcționalitate. 85% din bugetul proiectului a fost finanțat din 
fonduri europene”, a declarat Alina Sălăjan, reprezentanta 
Consiliului Judeţean Sălaj. 

 Extinderea alimentării cu apă a comunei 
Costache Negri din județul Galați s-a numărat 
printre proiectele câștigătoare. Cu sprijinul 
partenerilor francezi, localitatea Costache Negri 
a devenit prima comună din județ alimentată cu 
apă curentă. De 15 ani comuna colaborează cu 
localitatea franceză La Roche sur Yon pentru 
suport în implementarea soluțiilor de dezvoltare 
durabilă. Proiectul de alimentare cu apă a 
comunei a fost finanțat din bugetul local și de 
la bugetul de stat. S-au înlocuit și modernizat 
rețelele vechi de alimentare cu apă pentru a 
calitate mai bună a apei potabile, a declarat 
primarul comunei, Emilia Costache. 
 Problema tranziției ecologice este un 
subiect căruia a început să i se acorde din ce 
în ce mai multă atenție și în România. ”Orașul 
durabil” a devenit o prioritate pentru guvernul 
francez în urma semnării acordurilor de la Paris 
cu privire la schimbările climatice. Acordul 
de la Paris este un acord global cu privire la 
schimbările climatice și prezintă un plan de 
acțiune pentru limitarea încălzirii globale 
începând cu anul 2020. 

Elena Farca
Șef Serviciu Relații Internaționale
Primăria Iași
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Consiliul Județean Ilfov, în calitate de beneficiar al finanțării 
primite din partea Comisiei Europene, a organizat în data de 
12.06.2019 evenimentul Science meets Regions. SCIENCE 
BUILDS THE FUTURE.
Dezbaterile din cadrul evenimentului s-au concentrat asupra 
promovării conceptului referitor la fundamentarea politicilor 
publice pe baza rezultatelor obținute ca urmare a procesului 
de cercetare științifică. Cu 3 sesiuni plenare și 2 ateliere 
de lucru organizate în paralel, conferința  s-a bucurat de 
prezența factorilor relevanți în tematica abordată. Invitații, 
atât decidenți politici cât și cercetători, au prezentat viziunea 
cu privire la dezvoltarea orașului Măgurele într-un veritabil 
smart city.
Conferința s-a concentrat asupra subiectelor smart city, drept 
un rezultat al convergenței celor trei direcții strategice de 
acțiune: planificare urbană inteligentă, cercetare responsabilă, 
democrație participativă. În cadrul evenimentului au fost 
prezentate direcțiile pe care le vor aborda autoritățile locale 
în privința conceptelor smart city. 
Consiliul Județean Ilfov a inițiat demersurile pentru parcul 
științific Măgurele Science Park (MSP)  în 2015, în orașul 
Măgurele. Orașul găzduiește cea mai importantă platformă 
de cercetare din România. Nu mai puțin de nouă institute 
au sediul acolo, iar rezultatele cercetărilor lor vor putea fi 
valorificate în parcul științific, acolo unde se va realiza și 
transferul tehnologic.  
Primul pas către MSP a fost crearea Asociației Măgurele 
Science Park, din care acum fac parte Consiliul Județean 
Ilfov, Institutul de Fizică Și Inginerie Nucleară Horia Hulubei 
și primăria Măgurele.
Hub-ul de cunoaștere și dezvoltare al Comisiei Europene 
(JRC) fundamentează politicile publice ale UE. Este un 
serviciu al cunoașterii, nu un serviciu de informații, bazat 
pe munca experților și a oamenilor care vin aproape de 
acest departament. Provocarea CJ este să pună acest punct 
de lucru în întreaga regiune. Întregile politici publice ale 
acestuia trebuie să fie bazate pe cunoaștere și să aibă la 

bază fundamentare științifică prin atragerea atât a mediului 
universitar, a oamenilor de știință, a cercetătorilor dar și a 
mediului privat la stabilirea priorităților.
Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov, 
a declarat în cadrul sesiunii plenare: ”Administrația 
performantă va fi un trinom, care va avea în centru chiar 
administrația publică. Ea trebuie să se deschidă către mediul 
universitar,  de cercetare dar și către cel antreprenorial. În 
comparație cu administrația centrală, administrația locală 
are un mare avantaj, își poate face o viziune pe 4 ani fiind 
mult mai stabilă decât un Guvern. Nu există  moțiune de 
cenzură pentru un primar sau pentru președintele consiliului 
județean, deci poți să ai această viziune și să aibă alături 
mediile universitar și cel de afaceri, să prioritizeze proiectele 
publice și să le fundamenteze astfel încât ele să capete 
credibilitate și să aștepte răspunsul de la politicile sale 
din gradul de acceptabilitate de către cetățeni. Acesta este 
trinomul care va trebui să stea la baza viitoarei administrații 
publice românești. Sunt gata, împreună cu colegii mei, să 
adoptăm acest model la un nivel mai înalt decât îl facem 
acum și în strategia noastră, în planul nostru, lucrăm 
la așa ceva. Ne propunem ca Ilfovul să fie primul județ 
smart. Odată cu discuția  pe care o facem cu suportul JRC 
naștem discuția, creăm modele, să vedem cu se vor cheltui 
banii pe o strategie integrată care privește județul Ilfov, iar 
fundamentarea politicilor publice pe expertiza oamenilor de 
știință și cea a cercetătorilor. Avem marele avantaj de a ne 
afla în proximitatea celui mai mare centru universitar din 
România dar și a celui mai mare centru de cercetare, cel de 
la Măgurele, și ar fi păcat să nu folosim aceste resurse pentru 
a face o administrație competitivă. Acesta este și motivul 
pentru care astăzi deschidem seria dezbaterilor pe Smart 
City Măgurele. Nu întâmplător este ales Măgurele, pentru că 
acolo vrem să facem acest parc științific care sperăm să dea 
un nou imbold economiei românești.”
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“Cetățenii așteaptă schimbări în fiecare zi, iar societatea 
este dominată de tehnologie. Știința este parte integrantă a 
societății. Bineînțeles că acest lucru se poate realiza numai 
prin implicarea administrațiilor publice. Oamenii de știință 
trebuie să îi convingă pe politicieni” , a afirmat Acad. Nicolae 
Victor Zamfir, directorul general al Institutului de Fizică și 
Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” în cadrul conferinței. 
Conferința a continuat cu intervenția lui Giancarlo Caratti, 
Joint Research Centre: ”Ne propunem să îmbunătățim aportul 
științific la politicile publice. Sunt multe știri false, avem 
nevoie de cercetări care să fundamenteze politicile publice, 
ceea ce nu se întâmplă. Politicienii responsabili trebuie să 
se preocupe și de instruire, atunci când vine vorba de politici 
publice. Am un sfat: încercați să implicați și sectorul privat.” 
Reprezentanții JRC au mai subliniat ca fundamentarea 
deciziilor publice pe baza cercetărilor științifice nu se poate 
face decât în urma unui efort integrat, din partea tuturor 
actorilor politici și sociali.
Despre rolul și implicarea tuturor actorilor a vorbit și Eduard 
Dumitrașcu, președintele ARSCM în cadrul sesiunii plenare: 
”În momentul de față avem peste 200 de parteneri, naționali 
și internaționali, peste 100 de primării și consilii județene 
membri. Pe lângă toți acești parteneri, cei mai mari jucători 
în industrie, vorbim despre Dell, Microsoft, Orange, Asseco, 
companii mari cu experiență în implementarea soluțiilor 
de tipul Smart City, avem parteneriate solide cu mediul 
universitar, cu Universitatea Politehnică din București, 
Universitatea Ecologică din București și mulți alții. Noi nu 
vindem servicii Smart City, noi creăm ecosisteme pentru 
proiectele Smart City. Smart City înseamnă să punem 
cetățeanul în mijlocul comunității și să încercăm să îi facem 
viața mai bună. Prin urmare, noi așa definim peste tot pe 
unde suntem prezenți cu diverse proiecte, ecosistemul pe care 
l-am construit și îl construim. Mergem pe cele 6 principii 
recomandate de Comisia Europeană, pentru o logică și pentru 
o unitate în promovarea conceptului în implementarea la nivel 

național: Smart People, Smart Mobility, Smart Government, 
Smart Envirnoment, Smart Living și Smart Economy.”
Deasemenea localitatea Măgurele, Ilfov, se va transforma într-
un smart city în baza unui proiect pilot, ce are la bază un studiu 
realizat de Institutul de Politici Publice. Cu o populație de 
aproximativ 11.000 de locuitori, aflată pe un trend ascendent, 
orașul Măgurele este al optulea și cel mai mic centru urban 
al județului Ilfov din punct de vedere demografic, dar cu un 
potențial ridicat de dezvoltare. Pol internațional de cercetare, 
situat în apropierea Bucureștiului, orașul Măgurele dispune de 
o strategie durabilă pentru perioada 2017 – 2022 care acoperă 
diverse domenii ale comunității locale, de la infrastructură 
și amenajarea teritoriului, mediu, educație, administrație 
publică, cultură.
Primarul Orașului Măgurele, Narcis Constantin a declarat: 
”Orașul Măgurele este orașul științei, cu cele mai mari 
centre de cercetare din România, iar în momentul de față 
este cel mai mare centru de cercetare, ELI-NP. Reprezentăm 
orașul cu cel mai mare laser din lume. Nu trebuie să uităm că 
acest Măgurele Science Park are la bază investiția imensă în 
cercetare va avea un impact pe termen lung. Câteva proiecte 
Smart City pe care noi deja le-am implementat, sunt stațiile de 
încărcare pentru mașini electrice, o stație este deja montată 
la Primărie, managementul traficului, wifi în parcuri și în 
locuri publice, iluminat public inteligent, sistem de irigații 
inteligent și website accesibil.”
 
Evenimentul „Science meets Regions/Science builds the 
future” organizat de Consiliul Județean Ilfov în parteneriat 
cu Joint Research Centre (Centrul de Cercetare al Comisiei 
Europene) reprezintă un prim pas în stabilirea colaborării 
dintre autoritățile publice și mediul științific, care poate 
pune bazele implementării unor politici publice durabile și 
sustenabile. 

Science 
meets 
Regions
SCIENCE 
BUILDS 
THE 
FUTURE
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 Vă prezentăm radiografia primelor etape ale 
celui mai important program de promovare a Industriei 
Smart City din România. Cu focus pe implementarea 
celor mai bune soluții și produse Smart City, etapa 
2.0 - implementarea aduce în rândul comunităților 
din România cei mai buni experți în domeniu alături 
de servicii și produse dedicate contextului local. Cu 
peste 100 de primării și consilii județene membre în 
organizație, ARSCM reprezintă cea mai puternică 
platformă de implementare a ecosistemelor necesare 
proiectelor Smart City. Prima jumătate a anului, din punct 
de vedere al Caravanei înseamnă:
8 aprilie 2019 - Asociația Română pentru Smart 
City și Mobilitate a lansat ediția 2019 a Programului 
Național Caravana Smart City etapa 2.0 - 
Implementarea la Primăria Municipiului Sibiu. 
În deschiderea evenimentului, primarul municipiului, 
Astrid Cora Fodor a declarat: ”Sibiul încearcă să 
găsească soluții cât mai inteligente, dar noi credem că 
proiectele smart trebuie adaptate comunității și județului 
în care le implementăm. Sibiul este o combinație reușită 
între istorie și prezent.  Suntem un oraș cultural, o 
destinație turistică de top și o locație economică de 
succes. Nu o spun eu, o spun statisticile. Sibiul stă 
excelent în ceea ce privește PIB-ul, sau numărul de 
șomeri. La fel stă din punct de vedere turistic și cultural. 
Deci, proiectele de care are nevoie Sibiul sunt poate 
altele decât ale unui oraș, care este doar un oraș 
industrial sau poate doar o frumoasă locație turistică”. 

Administratorul Public al Primăriei Sibiu, Oana Leca a 
prezentat prioritățile municipalității pentru 2019, acestea 
având patru direcții majore: economic, calitatea vieții, 
mobilitate și tehnologie: 
Mediul economic - Sibiul investește pentru a crea 
un ecosistem economic sănătos, durabil si sustenabil. 
Reprezintă o prioritate crearea unui sistem care să 
reunească mediile privat, public, universitățile și 
populația. 
Calitatea vieții - S-a investit în proiecte care susțin 
infrastructura medicală, parcuri în cartierele noi și 
spații publice destinate relaxării pentru a crește nivelul 
comunicării printre cetățenii municipiului. Urmează 
proiecte pentru sistematizarea străzilor și a parcărilor, 
iluminat inteligent, wi-fi, spații și locuri de joacă.  
Mobilitatea - reînnoirea, diversificarea și schimbarea 
flotei de autobuze. Linia verde care va lega zona 
istorică de mijloacele de transport electrice este în curs 
de implementare. O provocare va fi crearea centrului 
operațional al mobilității care va colecta date de la 
sistemele de supraveghere video, locurile de parcare, 
pistele de biciclete și semafoare. 
Tehnologia - Aplicația SibiuCityApp este foarte folosită 
de către cetățenii localității și a contribuit la rezolvarea 
rapidă a problemelor, sesizări și informații necesare 
localnicilor și turiștilor. Portalul e-administrație a fost 
primul proiect pilot din țară pentru plata impozitului. În 
primul trimestru al acestui an, aproape 9% din încasări au 
venit doar din mediul online. 

CARAVANA SMART CITY
partenerii principali ai etapei 

2.o - implementarea

Mihai Chirica
Primarul Municipiului Iași

Eduard Dumitrașcu
Președinte ARSCM
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Șelimbăr
Este singura comună din România care folosește 
tehnologia la acest nivel în administrație. Digitalizarea 
întregii activități a început în 2018. Acum nu se mai 
lucrează cu hârtie. Cetățenii pot depune cereri și 
primi răspunsuri online, sunt înștiințați de schimbările 
legislative în timp real. Prin folosirea e-Governance, 
comuna a reușit să reducă din costuri cu până la 30%, iar 
cetățenii sunt mulțumiți, fiind necesară doar accesarea 
internetului. 
Proiect de 500 milioane euro anunțat în cadrul 
Caravanei Smart City - etapa Cluj-Napoca!
Următoarea oprire a Caravanei Smart City a avut loc a 
doua zi, în 9 aprilie 2019, la Cluj-Napoca, la Centrul de 
Cultură Urbană Casino. În deschiderea evenimentului, 
printr-o transmisiune din Bruxelles, primarul 
municipiului Cluj-Napoca Emil Boc a anunțat lansarea 
unuia din cele mai mari proiecte Smart City din România 
-  Cluj Innovation City va avea un buget de 500 milioane 
euro pentru primele faze de dezvoltare și implementare.
”Pregătim poate cel mai complet si complex proiect 
din România, Cluj Innovation City, bazat pe inovare, 
research, development și IT, adică exact acele domenii 
care vor asigură viitorul. Este vorba despre o investiție 
în valoare de peste 500 de milioane de euro, pentru o 
perioada de 10 ani, care va fi construit pe un teren de 
200 de hectare, proprietate a municipalității. Proiectul 
va crea 20.000 de noi locuri de munca și va putea găzdui 
aproximativ 100.000 de locuitori. Scopul nostru este 
să trecem de la “made in Cluj” la “invented in Cluj-
Napoca!”, a declarat Emil Boc, primarul municipiului 
Cluj- Napoca.
Cluj-Napoca se definește prin talent și tehnologie
Talentul îl reprezintă cei peste 100 de mii de studenți 
din mediul academic, iar acest fapt conferă comunității 
principalul avantaj competitiv. Tehnologia se află 
în centrul dezvoltării unui oraș, de aceea  apariția 
în zonă a numeroaselor clustere IT vine în sprijinul 
autorităților locale cu soluții inovative adaptate 
pentru fiecare problemă cu care cetățenii se confruntă. 
Datorită acestor parteneriate au putut să fie dezvoltate 
soluții care fac diferența în viața rezidenților.  Printre 
soluțiile implementate care funcționează cu succes, 
amintim aplicația My Cluj, aplicația pentru parcările 
din centru orașului, aplicația CTP și robotul Antonia, 
bazat pe inteligența artificială. Folosirea acestor 
aplicații a îmbunătățit considerabil calitatea vieții 
printre clujeni și au reușit să reducă din timpul pe 
care cetățenii îl petreceau pe holurile instituției. De 
asemenea, implementarea celor 73 de proceduri digitale 
implementate în relația cu cetățeanul, nu vor reduce doar  
birocrația, ci vor diminua și nivelul corupției. 
Cele 3 mari  proiecte de mobilitate și dezvoltare urbană 
care se află în derulare: 
Centura Metropolitană a Clujului este o soluție prin care 
se vrea fluidizarea traficului de tranzit din Cluj, pentru 
a nu mai afecta traficul din centrul orașului.  Trenul 
Metropolitan Cluj - va circula atât în interiorul orașului, 

cu opriri dese, cât și în localități, cu opriri mai rare. 
Trenul va lega centrul orașului de zonele metropolitane. 
Va circula atât pe linii comune cu  metroul în zonele 
centrale, dar și pe liniile de cale ferată în zonele 
semicentrale și în afara localității. 
Metroul Cluj-Napoca - Datorită migrației populației din 
mediul rural în mediul urban, se estimează că în următorii 
15 ani Clujul va avea un milion de locuitori. În acest 
context se începe pregătirea orașului și prin construcția 
metroului. Linia de metrou va avea lungimea de 17 
kilometri și va face legătura cu Florești, cea mai mare 
comună din țară. 
Proiecte smart city de 48 de milioane de euro în Bacău 
7 mai 2019, Municipiul Bacău a reprezentat 
următoarea oprire. 
Au participat la eveniment reprezentanții mediului 
administrativ, privat și academic. City Manager Bacău, 
Chindruș Romică Lucian a declarat:  “Primăria 
Municipiului Bacău a depus nouă cereri de finanțare la 
ADR Nord-Est pe POR 2014-2020, în valoare totală de 
48 mil euro. Printre principalele proiecte ale orașului se 
numără PMUD și Sistemul de Management al Traficului 
pentru prioritizarea coridoarelor de transport public 
și al deplasărilor cu bicicleta. Acesta din urmă va fi 
monitorizat într-un Centru de Comandă, cu sediul în 
Centrul Expozițional “Mircea Cancicov” din Bacău 
și va integra monitorizarea și managementul tuturor 
sistemelor instalate, respectiv de management de 
trafic, monitorizare video, detecție calitate aer și stare 
carosabil, analiză inteligentă a traficului și prioritizare 
transport în comun. În cadrul centrului va fi un sistem 
automat de management intern, acesta având rolul 
de urmărire și monitorizare a întregului sistem”. Alte 
proiecte menționate se referă la digitalizarea instituțiilor 
publice din Bacău, modernizarea stațiilor de transport 
public, realizarea de coridoare de trafic dedicate exclusiv 
traficului nemotorizat sau reconfigurarea intersecțiilor.
Orange România a prezentat un produs nou care oferă 
date referitoare la numărul de persoane care au trecut 
printr-o locație, incluzând și detalii specifice ca vârsta, 
sexul sau categoria socioprofesională.
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Flux Vision este o soluție inovatoare care oferă date 
precise pentru îmbunătățirea cunoștințelor clienților 
prin analizarea fluxurilor populației în timp real. 
Algoritmii utilizați de Flux Vision sunt conforme 
cu legile UE și garantează anonimizarea ireversibilă 
prin ștergerea tuturor datelor personale, ceea ce face 
imposibilă identificarea unei persoane.  Puteți îmbunătăți 
serviciile utilizând datele de mobilitate Flux Vision ce 
oferă statistici în timp real, viabile pentru modelele de 
mobilitate, prin transformarea datelor din rețelele mobile 
în indicatori statistici pentru a analiza cât de des sunt 
vizitate diferite zone geografice și cum se deplasează 
oamenii.
Buzăul este interesat de accelerarea implementării 
proiectelor de tip Smart City 
15 aprilie 2019 - Consiliul Județean Buzău a găzduit 
Caravana Smart City 2.0. Implementarea – ce s-a bucurat 
de participarea președintelui CJ Buzău, Petre Emanoil 
Neagu, a prefectului, Carmen-Adriana Ichim, a mai 
multor primari și administratori publici din regiune. 
Nevoia schimbării și trecerea la un oraș inteligent se 
resimte și în orașul Buzău care îmbrățișează soluțiile 
inovatoare. 
“Tehnologia avansează rapid și apar în fiecare zi noi 
soluții menite să ușureze viața cetățenilor. Însă, la nivel 
instituțional, cetățenii trebuie să înțeleagă că discutăm 
despre un proces continuu, de durată, orientat către 
viitor. Este important să învățăm să depășim barierele 
birocratice pentru a putea discuta despre o aplicație 
rapidă, corectă și coerentă a soluțiilor de tip Smart 
City”, Carmen-Adriana Ichim, prefectul Județului Buzău.
Estul României încearcă să se alinieze la Vest
“Sunt ferm convins că, împreună cu ARSCM, vom reuși 
să implementăm proiecte de digitalizare și în această 
parte a României. Conceptul Smart City nu se adresează 
doar marilor orașe, aceste soluții inteligente putând fi 

implementate chiar și în comunitățile rurale, evident, la 
o scară mai mică, adaptate contextului local. Trebuie 
să accesăm cât mai multe fonduri la nivel de județ și să 
ne dublăm eforturile pentru a încerca măcar să ținem 
pasul cu comunitățile mai avansate din vestul Europei”, 
domnul Petre Emanoil Neagu, președinte al Consiliul 
Județean Buzău. 
Râmnicu-Sărat, proiecte în valoare de 
30 de milioane de euro                                                                                         
“La nivel local, în Râmnicu-Sărat, am preferat să 
nu luăm credite pentru a rezolva problemele urgente 
ale municipalității, ci am așteptat să putem accesa 
toate fondurile externe disponibile. Avem acum în 
lucru proiecte în valoare de 30 de milioane de euro, 
proiecte cu o gândire inovativă, care se încadrează în 
conceptul Smart City”, domnul Sorin Valentin Cîrjan, 
primar al Municipiului Râmnicu-Sărat. Florin Ceparu, 
AP Râmnicu-Sărat, a prezentat planurile de dezvoltare 
durabilă ale municipiului pe care îl administrează 
printre care achiziționarea a 8 mijloace de transport în 
comun electrice, a 180 de biciclete și construcția de 
piste, asfaltarea a 20 de străzi sau conectarea cartierelor 
mărginașe la transportul public în comun. Administrația 
locală are în plan și un proiect de iluminat public 
inteligent, pe bază de led-uri, aflat în faza de licitație 
publică.
Târgoviște – Schimb de bune practici între 
municipalități 
13 mai 2019 - Etapa Caravanei Târgoviște a reunit 
administrația centrală și locală, mediul academic, 
economic, precum și reprezentanții societății civile, 
bucurându-se de participarea primarului Municipiului 
Târgoviște, Daniel-Cristian Stan, a deputaților de 
Dâmbovița, Ștefan Corneliu și Carmen Georgeta Holban, 
Monica Ilie, viceprimarul Municipiului Târgoviște, 
Mureşan Florina-Ramona, subprefect al Județului 

Adrian Florin Dobre
Primarul Municipiului Ploiești
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Dâmbovița, Ivan Vasile Ivanoff, secretarul Județului 
Dâmbovița, Ioan Corneliu Sălișteanu, prorector al 
Universității Valahia și președintelui CCI Dâmbovița, 
Gelu Rusescu.
În deschiderea evenimentului, primarul Daniel-Cristian 
Stan a vorbit despre implementarea conceptului „smart 
city” în dezvoltarea urbană, anunțând în premieră, 
lansarea unei aplicații de raportare a diferitelor incidente. 
“Municipiul Târgoviște se situează pe locul 2 național 
privind absorbția de fonduri europene, cu un cuantum 
de 748 euro/locuitor și are la acest moment depuse 
spre finanțare, dar și în fază de precontractare și 
desfășurare a procedurilor de achiziție publică un număr 
de 4 proiecte ce urmăresc conceptul SMART, ce vine în 
sprijinul cetățenilor și al administrației publice locale. 
Primul proiect, realizat atât cu fonduri proprii, cât și 
cu finanțare din partea AFM, se referă la dezvoltarea 
infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie 
prin achiziția a 4 stații de reîncărcare pentru vehicule 
electrice și hibrid.”
Ioan Corneliu Sălișteanu, prorector al Universității 
Valahia din Târgoviște a prezentat principalele proiecte 
și colaborări ale instituției, care se încadrează în 
verticalele Smart City: “ Am înființat Institutul de 
Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară, 
care are ca domeniu fundamental energia produsă 
din surse regenerabile, smart metering, smart grid 
ș.a.m.d. Cu primăria avem un proiect pentru înființarea 
și organizarea unui centru de cercetare în domeniul 
vehiculelor electrice, suntem în discuții avansate 
pentru înființarea unui laborator de IoT, urmată de un 
parteneriat cu un producător auto.”
Ioan Gâf-Deac, AP la Primăria Sectorului 4 al Municipiul 
București a prezentat un sistem informatic integrat de 
atribuire și gestiune a parcărilor de reședință/publice, o 
rețea de stații de încărcare pentru mașini electrice, sisteme 
de plată moderne ale taxelor și impozitelor în Sectorul 4 
și sisteme on-line de obținere a autorizărilor comerciale 
și a documentațiilor de urbanism. Strategia managerială 
a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 a inclus și crearea 
unui sistem digital de gestiune a solicitărilor, petițiilor și 

a restului de documente administrative. De la momentul 
lansării, la data de 14.09.2018, și până la 10.05.2019 au 
fost înregistrate 31700 de tickete (solicitări, petiții, cereri 
etc). S-a răspuns (ticket închis/problemă soluționată) la 
28815 dintre acestea.
Municipiul Ploiești a devenit membru ARSCM în 
cadrul Caravanei Smart City
Primăria Municipiului Ploiești, a găzduit în Sala de 
Ședințe în data de 3 iunie Caravana Smart City.  Eduard 
Dumitrașcu, președintele ARSCM, a deschis evenimentul 
abordând despre problemele presante ale comunității 
ploieștene: “Focusul Ploiești Smart City, trebuie să fie pe 
calitatea vieții. Prioritățile care ar putea pune Ploieștiul 
pe harta comunităților Smart City includ în primul rând 
cetățenii, mediul academic local, care are caracteristici 
unice – există aici o comunitate academică foarte 
relevantă și cu foarte multă expertiză în tot ce înseamnă 
partea de energie, petrol, gaze – și realizarea unui living 
lab – ar fi o premieră în partea de sud, sud-est a țării, 
aveți șansa de a crea un centru de dezvoltare Smart City 
în Ploiești. Există la nivel local toate premisele pentru a 
realiza acest obiectiv.”
Primarul Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, 
a discutat despre proiectele de tip Smart City în curs 
de implementare și despre planurile de viitor ale 
municipiului, bazate pe contextul local: “În fiecare zi, 
din municipiul Ploiești, pleacă 43.000 de cetățeni. În 
anul 2017 am creat un concept care s-a numit Ploiești 
– Citadela Viitorului. În centrul acestuia s-a aflat 
Universitatea de Petrol și Gaze, a cărei direcție, cea 
de energie, este una foarte importantă, însă accentul 
este momentan pus pe energia tradițională. Noi trebuie, 
într-un timp rezonabil, să facem trecerea către catedre 
dedicate energiilor regenerabile.” 
În cadrul evenimentului, primarul Adrian Florin Dobre a 
semnat și adeziunea la Asociația Română pentru Smart 
City și Mobilitate. Înscrierea în ARSCM semnifică 
deschiderea administrației locale către soluții inovatoare 
și un pas înainte spre dezvoltarea sustenabilă a orașului: 
“Dorim să devenim un fel de cobai al proiectelor de tip 
smart city, să implementăm toate aceste soluții, să vedem 
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cum funcționează și să le dezvoltăm. Problema cu care 
ne confruntăm acum este legată de finanțare.” ARSCM 
se angajează să susțină toate demersurile autorităților 
din Ploiești pentru implementarea de proiecte menite să 
simplifice și să îmbunătățească viața tuturor cetățenilor 
orașului, oferind atât consultanță, cât și soluții concrete 
de finanțare.
Asseco SEE, unul dintre cei mai importanți integratori 
IT și dezvoltatori de aplicații bancare la nivel național, 
reprezentată de Alex Olteanu, BDM – Public Sector, a 
completat evenimentul oferind o gamă de soluții concrete 
pentru smart mobility și smart education. Extrem de 
apreciată a fost și Metropolis, o platformă integrată 
care are ca scop asigurarea unei soluții informatice 
consecvente, care să eficientizeze managementului 
spațiului urban și al serviciilor publice.
Compania Ramboll România, partener strategic al 
Caravanei reprezentată de Carmen Ștefan, Business 
Innovation Strategic Adviser, a prezentat strategii 
integrate pentru orașe inteligente și durabile, cu exemple 
de bune practici din mai multe orașe mari din străinătate, 
care au reușit să-și rezolve problemele de mediu prin 
implementarea de soluții de tip Smart City integrate. 
Florin Nemțanu, prof. Conf. Facultatea de Transporturi, 
Univ. Politehnica București, expert mobilitate ARSCM 
a discutat despre Mobility-as-a-Service (MaaS), concept 
integrat de transport, centrat pe cetățean, implementat 
cu succes în câteva țări din lume: “Modelul are la bază 
ideea de a furniza servicii de mobilitate, nu neapărat de 
transport. Prin intermediul platformei se poate face plata 
călătoriei, biletul de metrou, autobuz, închirierea unei 
biciclete sau a unei trotinete electrice. Sistemul permite 
efectuarea călătoriilor multimodale.”
Iași Smart City District –- proiect de 1,4 miliarde de 
euro anunțat în cadrul Caravanei Smart City
     Primăria Municipiului Iași a găzduit în 10 iunie, 
următoarea etapă a Caravanei Smart City 2.0. 
Implementarea. În deschiderea evenimentului, Eduard 
Dumitrașcu, președintele ARSCM, a amintit despre 
responsabilitatea pe care Municipiul Iași o are față de 
întreaga regiune și despre modul în care acest lucru poate 
fi transformat în oportunitate de dezvoltare: „Trebuie să 
înțelegem puterea noilor comunități, să înțelegem puterea 
pe care Iașiul o va avea și o va exercita în anii următori. 
Municipiul Iași trebuie integrat în Iașiul regional. Este o 
responsabilitate pe care și-o asumă invariabil ca și pol de 
dezvoltare, pentru că Iași Smart City consumă resursele 
regiunii și, în același timp, oferă facilități în regiune.” 
Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași a prezentat 
pașii pe care administrația i-a realizat în domeniul smart 
city și planurile de viitor ale orașului: “Am înființat 
un Consiliul de Transformare Digitală a municipiului, 
tocmai pentru a se ocupa de acest nou sector. Lucrurile 
se mișcă, încercăm să aducem la aceeași masă toate 
aceste tehnologii, împreună cu mediul academic și mediul 
de business. Avem un proiect derulat împreună cu Banca 
Europeană de Investiții - Iași District Smart City. Cu o 
suprafață totală de 143 de hectare de teren, proiectul se 

referă la un viitor oraș smart, construit de la zero, cu 
servicii smart, începând cu cele de sănătate, pentru ca 
acolo va fi construit Spitalul Regional de Urgență Iași și 
continuând cu toate celelalte sectoare de activitate. Se 
va pune mare accent pe domeniile creative, inovatoare, 
acolo vrem să dezvoltăm un centru regional de inovare 
în inteligență artificială și robotică. O primă estimare 
încadrează costurile acestui proiect în jurul sumei de 
1,3-1,4 miliarde de euro. Nici nu îndrăznesc să cred că 
va fi o investiție publică 100%, avem nevoie de sprijin 
financiar din partea mediului privat și sperăm că spre 
sfârșitul lunii octombrie să putem prezenta public care 
sunt parteneriatele și actorii implicați.”
Cristian Stoica, director general al Companiei de 
Transport Public Iași, care a prezentat aplicația prin care 
cetățenii își pot achiziționa bilete online pentru călătorii 
cu mijloacele de transport în comun. De asemenea, 
întreaga flotă de mijloace de transport în comun din Iași 
beneficiază de Wi-fi gratuit. Cetățenii dispun și de o 
aplicație de planificare a călătoriei, cu date actualizate în 
timp real privind mijloacele de transport și timpii lor de 
sosire.
Cătălin Gabriel Dumitraș, decanul Facultății Construcții 
de Mașini și Management Industrial, Univ. Tehnică Gh. 
Asachi, a prezentat Industria 4.0, axată pe sistemele 
cibernetice și proiectele implementate în cadrul facultății. 
Studenții participă frecvent și la concursuri internaționale 
de renume în domeniu, obținând premii importante. Unul 
dintre laboratoare este dotat și cu o imprimantă 3D, cu 
ajutorul căreia unul dintre studenți a construit o mână 
bionică funcțională.
Ioan Gâf-Deac, administrator public al Primăriei 
Sectorului 4, București, a prezentat exemple de bune 
practici în domeniul Smart City, bazat pe rezultatele 
administrației. Principalele direcții abordate s-au bazat de 
soluții de mobilitate, această problemă fiind una presantă 
pentru Primăria Sectorului 4 și soluții de debirocratizare 
prin sisteme informatice care să permită recepționarea și 
eliberarea de documente în format online.
Caravana Smart City va continua din septembrie! 
Până în prezent, programul a parcurs peste 20.000 
kilometri, a reunit peste 2000 decidenți din țară, a 
prezentat zeci de soluții dedicate comunităților locale. 
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Orașul Inteligent 2030 - Competiția a ajuns la final, 
proiectele continuă!
Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 
6, alături de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate 
felicită liceenii din Sectorul 6 al Municipiului București care 
au participat la Competiția “Orașul Inteligent 2030”, adresată 
liceelor sectorului 6 al Municipiului București.
    Competiția s-a derulat pe parcursul lunilor ianuarie - aprilie 
2019, având mai multe etape, printre care identificarea 
profilului liceenilor, asigurarea de mentorat și sesiuni de 
întâlniri cu lectorii și mentorii proiectului, urmate de înscrierea 
online a proiectelor realizate de liceeni, care își prezintă 
viziunea despre Orașul Inteligent în anul 2030.
    În urma primei runde de jurizări a proiectelor depuse de 
elevi, au fost  selectate 10 proiecte, prezentate de către autorii 
acestora, în cadrul finalei, ce a avut loc vineri, 19 aprilie, la 
Cartier Hub. Au fost selectați câștigătorii primelor 5 locuri 
(locurile I-III și două mențiuni). Publicul a votat proiectul 
preferat online, până joi, 18 aprilie ora 20.00. Lista completă a 
celor 10 proiecte finaliste este disponibilă la adresa web: www.
orasulinteligent2030.ro.
    Orașul Inteligent 2030 este primul program de dezvoltare și 
promovare a culturii urbane și s-a bucurat de implicarea directă 
a unui număr de peste 600 de elevi prezenți efectiv în cadrul 
întâlnirilor directe cu mentorii. Aceștia au vizat următoarele 
domenii: Smart Mobility, Smart Environment, Smart 
Governance, Smart Living, Smart Economy și Smart Citizen.
Începând cu etapa din luna martie, liceeni din sectorul 6 au avut 
ocazia să-și întâlnească mentorii și să aprofundeze tematica 
propusă. Proiectul dorește mai mult decât simpla informare 
despre dezvoltarea durabilă a unui oraș, ci și creșterea 
capacității de sinteză a tinerilor prin creșterea nivelului de 
conștientizare a necesității implicării liceenilor și a cadrelor 
didactice în viața comunității în care locuiesc. Orizontul de 
timp vizat este proiecția Orașului Inteligent-2030, când tinerii 
de acum vor fi adulți. Proiectul a urmărit generarea unor 

dezbateri interactive, în care tinerii să prezinte viziunea proprie 
despre viitorul orașului în care locuiesc. Ulterior, participanții 
au întocmit un proiect, iar la final, cele mai interesante au 
fost premiate. Întâlnirile cu mentorii au avut loc la: Colegiul 
Economic ”Costin C. Kirițescu”, Liceul Teoretic ”Tudor 
Vladimirescu”, Liceul Teoretic ”Eugen Lovinescu”, Colegiul 
Național ”Elena Cuza”, Liceul Tehnologic ”Sf.Antim Ivireanu”, 
Colegiul Național ”Grigore Moisil”.
    În cadrul competiției “Orașul inteligent 2030”, proiectele 
prezintă idei care, în viziunea tinerilor, pot schimba viața 
orașului, idei despre cum crede generația tânără că va arăta 
orașul în anul 2030, iar proiectele calificate în finală au un grad 
de diversitate și originalitate deosebit.
    Programul este realizat de Primăria sectorului 6 al 
Municipiului București, prin Centrul Cultural European Sector 
6, alături de  Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate.
Mentorii și lectorii programului:
Eduard Dumitrașcu, Președinte ARSCM, Conf. universitar 
doctor la Universitatea Ecologică din București Ciprian 
Alexandru Caragea - Prorector pentru activități științifice, 
Cornel Bărbuț, Coordonator Academia Smart City, 
Conferențiar universitar dr.ing.ec. Florin Nemțanu, Profesor 
în cadrul Facultății de Transporturi, Universitatea Politehnica 
din București, Av. Victor Marcusohn, Expert Dreptul Mediului, 
Univ. București Facultatea Drept, Conf univ dr Aurelian Virgil 
Băluță - Universitatea Spiru Haret, Lector Univ dr Cătălin 
Vrabie, Facultatea de Administrație Publică, SNSPA.

Câștigătorii competiției Orașul Inteligent 2030
 Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6 al Municipiului 
București: ”Tinerii de azi sunt cheia orașelor inteligente 
de mâine. Este nevoie de pasiune, abilități tehnologice, 
disponibilitatea de a experimenta și angajament potrivit. 

Gabriel Mutu
Primarul Sectorului 6 al Municipiului București alături de 
finaliștii programului ”Orașul Inteligent 2030”
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Pentru că ne dorim să existe asemenea proiecte și în România, 
prin această competiție am  încercat să urmărim interesul 
tinerilor și dorința lor de a se implica în proiecte inteligente 
pentru a crea orașe sustenabile. Rezultatele concursului ne-au 
demonstrat că și tinerii noștri au potențial și își doresc să ia 
parte la evoluția orașelor.”
Premiul I, voucher în valoare de 2.000 lei, a fost acordat 
echipei Changers, cu proiectul Smart City 2030. Echipa a fost 
formată din Anghelina Teodora- Cojocariu Stefan - Leancu 
Ioan - Matei Daniel - Moșteanu Dragoș, elevi în clasa a XI 
-a la Colegiul Național Grigore Moisil. Prezentarea lor a fost 
una complexă în care au abordat detaliat domeniile Smart 
Governance, Smart Mobility și Smart Living. 
Cei cinci liceeni au încercat să ofere soluții pentru problemele 
legate de mobilitate urbană, care ar îmbunătăți traficul și ar 
scădea considerabil timpul unei deplasări în acest sector. 
„Pentru noi, conceptul de smart city nu se referă neapărat 
la folosirea tehnologiei avansate din domeniul IT sau la 
descoperirea de noi idei/unelte ce ne pot ajuta, ci la folosirea 
resurselor care deja există și care se pot folosi pentru a găsi 
noi soluții la problemele întâmpinate, soluții cât mai eficiente 
din punct de vedere al siguranței, timpului și costului”.                                                               
Premiul II, voucher în valoare de 1.500 lei, a fost acordat 
echipei formată din Teodor Voica și Mihnea Căzănaru, elevi 
în clasa a XI-a la Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”. 

Proiectul lor, numit ”Soluţii inteligente pentru probleme de 
viaţă în oraşele anului 2030 din România” a propus câteva 
soluții posibile în orașele viitorului din România. Printre 
soluțiile prezentate s-au numărat soluții de mobilitate 
profesională, soluții inteligente de vânzare a bunurilor prin 
magazine plus alte idei inovatoare cu privire la managementul 
deșeurilor.
Premiul III, voucher în valoare de 1.000 lei,  a fost acordat 
Brîndușei Alexandra Cazacu, elevă în clasa a IX-a la Colegiul 
Național „Grigore Moisil”. Eseul ei a prezentat viziunea  asupra 
orașului viitorului și cum viața ei de adult va fi mult mai ușoară 
datorită soluțiilor inteligente implementate în oraș. Aplicațiile 
inteligente viitoare îi vor oferi mai multă flexibilitate în a-și 
îndeplini sarcinile de zi cu zi.  
Cele 2 mențiuni voucher în valoare de 500 lei fiecare, au fost 
acordate elevilor Vladimir-Ștefan Pechi, clasa X-a, și Darius 
Andrei Barna, clasa a IX-a de la Colegiul Național „Grigore 
Moisil”.
Un premiu special a fost acordat de către ARSCM elevei 
Surugiu Ioana Monica, clasa IX, la  Colegiul Național Grigore 
Moisil, pentru abordarea realistă a proiectului său și modul 
deosebit de a îl prezenta. Premiul constă în asigurarea unei 
excursii la Alba Iulia, alături de reprezentanții municipalității, 
pentru a vedea cum arată proiectele pilot smart city din Alba 
Iulia. 
Proiectul a vizat pe de o parte informarea tinerilor despre 
conceptele și componentele smart city, iar pe de altă parte 
implicarea activă a acestora în identificarea de posibile 
scenarii despre cum vor arăta orașele în 2030, din perspectiva 
dezvoltării unui oraș inteligent. Rezultatul cel mai important al 
proiectului va fi fără îndoială implicarea acestora în societate. 

Gabriel Mutu
Primarul Sectorului 6 al 
Municipiului București
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 România are de recuperat la capitolul digitalizare 
în sectorul construcțiilor, având mai puțin de 5% dintre 
proiecte construite cu ajutorul standardului BIM, dar și 
foarte puțini BIM Manageri, în ciuda beneficiilor de cost 
și timp pe care le aduce conceptul care revoluționează 
domeniul. Acestea au fost  principalele concluzii ale 
Conferinței Naționale BIMcon, eveniment organizat 
recent la București de către BIMTECH - Asociația pentru 
Cercetarea, Dezvoltarea și Implementarea Tehnologiilor în 
Construcții.
Building Information Modelling reprezintă viziunea și 
dezvoltarea conceptuală, tehnologică și de standardizare 
din ultimii 15 ani a industriei internaționale A.E.C.O.M. 
(Architecture, Engineering, Construction, Operation & 
Maintenance). BIM vine în întâmpinarea noilor cerințe 
de spații necesare societăților moderne. În esența sa, BIM 
este un concept ce se bazează pe trei piloni: Tehnologie, 
Colaborare și Standardizare.
Asociația BIMTECH își propune să faciliteze anual, prin 
intermediul Conferinței Naționale BIMCon, întâlniri între 
toți actorii publici și privați implicați activ în industria 
construcțiilor din România și din plan internațional, pentru 
schimb de opinii și soluții.
”BIMcon, eveniment care se află în acest an la prima ediție, 
(mai 2019) intenționează să îndrepte atenția instituțiilor 
statului și actorilor din piața de construcții asupra BIM. 
Vrem ca și România să aibă parte de beneficiile adoptării 
la scară largă a conceptului BIM, care presupune 
sustenabilitate, eficiență crescută, reducerea timpului și 
costului proiectării și execuției. Beneficiile BIM pe durata 
de viață a unei construcții sunt uriașe,” a declarat Ștefan 
Constantinescu, președinte și cofondator al BIMTECH.
”Prin adoptarea standardului BIM și în România, relația 
companiilor din proiectare, ahitectură și construcții cu 
reprezentanții statului ar fi mult mai bună decât este în 
prezent”, a adăugat a mai adăugat acesta.
Potrivit datelor Autodesk, prezentate la prima ediție a 
BIMcon, până în 2050, pe Terra, vor trăi circa 10 miliarde 
de oameni, iar 68% dintre aceștia vor locui în orașe, ceea 
ce înseamnă că se vor construi aproximativ 3.600 de 
clădiri pe zi. Astfel, construcțiile vor fi responsabile de 
aproximativ 30% din deșeurile produse la nivel global. 

În acest context, este necesară adaptarea la BIM pentru 
reducerea la maximum a erorilor și materialelor rămase în 
urma șantierelor. Conform Autodesk, România este blocată 
din punctul de vedere al tehnologiei utilizate în construcții 
în anii 1990-2000. ”La nivel global, există deja tendința ca 
BIM sa devină un standard internațional și credem că pentru 
România, adoptarea BIM reprezintă o oportunitate pentru 
crearea unor standarde pentru digitalizarea domeniului 
construcțiilor înainte ca instituțiile europene să ne impună 
acest lucru”, a explicat Constantin Vînău, vicepreședinte și 
cofondator BIMTECH.
Digitalizarea instituțională din construcții a dus la apariția 
orașelor virtuale în Finlanda. Mai exact, prin proiectul 
Sova3D, dezvoltat de Petri Kokko pentru instituțiile din 
Finlanda, proiectanții și beneficiarii pot să depună și să-și 
revizuiască online proiectele. Acest lucru este posibil prin 
folosirea modelului digital al orașului finlandez, în care 
este inserată viitoarea construcție. Cetățenii pot comenta 
și oferi feedback direct în aplicația web găzduită de site-ul 
primăriei de care aparțin. Mai mult decât atât, primăria (în 
relație cu celelalte instituții) poate aviza și autoriza online 
proiectul în baza modelului digital BIM. Finlanda face 
parte dintre țările care conduc valul digitalizării la nivel 
instituțional în domeniul construcțiilor.
Interviu Stefan Constantinescu, președintele 
Asociației BIMTECH
Ce este BIM și cum funcționează? 
BIM este un concept - care se bazează, desigur, pe 
tehnologie, dar care are la bază, pe langă aceasta, 3 
piloni importanți: Colaborarea, Cunoașterea (în sensul de 
awareness) și Standardizarea.
BIM este o noua metodologie de a proiecta, construi și 
întreține mediul construit, fie că vorbim de locuințe parter, 
fie că vorbim de autostrăzi.
Cui i se adresează și cine o poate folosi?
O pot folosi toți actorii implicați în domeniul construcțiilor, 
adică: proiectanții - arhitecți, ingineri, designeri; 
constructorii - companii mari de construcții, contractori, 
sub-contractori; producătorii de materiale și sisteme de 
construcții - care își pot marketiza produsele folosind 
“geamănul digital” al lui; facility managerii - cei care se 
ocupă cu mentenanța și operarea clădirilor; și poate cel mai 
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important, beneficiarii - o pot folosi pentru a lua decizii în 
fazele incipiente a proiectului, când se negociază tema de 
proiect, o pot folosi pentru a analiza foarte precis costurile 
și pentru a urmări execuția, o pot folosi în administrarea 
clădirii pe toată perioada sa de viață pentru a reduce 
costurile globale (proiectare + execuție + operare).
Care este prima țară care a folosit BIM în domeniul 
construcțiilor? Care sunt rezultatele și lecțiile învățate? 
Prima țară a fost SUA - la începutul anilor ‘80 armata 
SUA, cel mai mare deținător (beneficiar) de clădiri din 
SUA, a simțit nevoia de a își organiza fondul construit 
uriaș folosind tehnologiile emergente. Ulterior, la sfârșitul 
anilor ‘80, ArchiCAD a fost printre primele companii 
software care a creat ceea ce se numeau modele virtuale 
3D ale clădirilor care conțineau informații, iar termenul 
“BIM” a fost popularizat undeva la începutul anilor 2000 
de către compania Autodesk, fiind preluat ulterior și de 
celelalte companii de software. Rezultatele au fost suficient 
de promițătoare, chiar și în acele faze incipiente, pentru a 
determina guvernele țărilor precum UK, Țările Nordice, 
chiar și Hong Kong-ul, să legifereze obligativitatea 
utilizării BIM pentru proiectele realizate din bani publici. 
Urmând curentul din mediul public, cel privat a preluat și 
chiar depășit, în ultimii ani, nivelul de implementare BIM 
solicitat de către state.
Cooperarea este cuvântul cheie în cazul acestei tehnologii. 
Cum funcționează mecanismul de colaborare între actorii 
implicați în cadrul procesului de proiectare și execuție? 
 Mie îmi place să cred ca BIM este, cel puțin la început, 
un pretext pentru a colabora, chiar dacă din varii motive 
actorii implicați într-un proiect găsesc dificil sa colaboreze. 
Faptul că pot schimba între ei modele tridimensionale care 
conțin informații esențiale ale clădirii, ușurează foarte 
mult comunicarea. De multe ori, o poza face cât o mie de 
cuvinte. Imaginați-vă ce poate face un model virtual 3D 
plin de informații pentru o clădire. Iți va fi greu să ignori o 
problema, când e atât de evidentă.
Reducerea deșeurilor de pe șantier este unul dintre atuurile 
unei astfel de soluții. Cum se realizează, în fapt, această 
reducere?
 Deșeurile de pe șantier sunt cauzate, de regula, de doi 
factori: Lipsa unei optimizări de comanda sau de stoc 
pentru un material anume, astfel încât pe șantier ajung 
mai multe materiale decât erau necesare, fie prin erori de 
proiectare sau execuție care se transpun prin refacerea 
de lucrări, adică prin desfacerea anumitor elemente deja 
executate, care de cele mai multe ori, devin neutilizabile. 
Optimizarea comenzilor și evitarea erorilor prin “clash 
detection” și coordonare sunt 2 dintre cele mai apreciate 
utilizări ale BIM-ului (BIM use cases)
Vă rugăm să ne prezentați un studiu de caz relevant în care 
cu ajutorul tehnologiei BIM au fost optimizate costurile, 
reducerea timpilor de execuție, etc
Un studiu de caz - proiect pilot realizat de noi, în baza 
căruia BIMTECH a întocmit un raport post-construcție, a 
fost acela al unui restaurant realizat în afara țării, în care 
BIMTECH a fost implicat ca BIM Manager/Antreprenor 
General. Proiectul a fost realizat în sistemul clasic - 2D, 

după care a fost transpus de echipa BIMTECH în 3D/BIM. 
Șantierul a beneficiat enorm de pe urma acestui model 
BIM pe care noi l-am dezvoltat, în sensul în care am putut 
prevedea interferențele (exemplu pat de cabluri intersecta 
tubulatura) înainte ca ele să fie puse în opera, și a suplinit, 
oriunde a fost necesar, proiectul tehnic, oferind rapid 
cote, dimensiuni, pentru a ajuta în executarea diferitelor 
elemente ce fuseseră scăpate de proiectantul general. Spre 
exemplu, pe finalul lucrării, la laptopul nostru din șantier 
care avea modelul BIM centralizat, se făcuse coada de 
muncitori, care veneau sa își ia cote, dimensiuni. Făceau 
poze pe smartphone-ul lor, plecau și puneau în opera. Acest 
suport nu ar fi existat dacă s-ar fi bazat pe documentația 
printată existentă dealtfel la fața locului, mai ales că între 
timp apăruseră și schimbări de proiect (dispoziții) pe care 
noi le-am urmărit și transpus în model. Efectul a fost ca 
restaurantul a fost deschis la timp, înainte de o perioadă cu 
sărbători importanța, și chiar înainte de termenul preconizat 
și specificat contractual, cu aproximativ 2 săptămâni.
Care sunt raporturile față de standardele internaționale și 
locale și ce tip de proiecte se pot realiza?
În principiu se poate folosi de la scara mică - vezi proiectul 
EFdeN, până la scară mare și foarte mare - construcții de 
mare importanță, complexitate, și cu ample cerințe de 
calitate, la scară urbană prin legătura la GIS, până la proiecte 
de infrastructură, poduri, autostrăzi. Sperăm să reușim, 
la noi în țară, să începem să aducem în discuție BIM-ul 
pentru proiectele mari, proiectele publice, poate să reușim 
să ne bazăm mai puțin pe normele de deviz dezvoltate 
în anii ‘80 și mai mult pe tehnologia și metodologia 
actuală care ne stă la dispoziție și pe care trebuie doar să 
o folosim. Din păcate standardele locale BIM sunt foarte 
bune, dar inexistente, momentan se lucrează intens, alături 
de membrii și entitățile implicate, în cadrul Comitetului 
Tehnic 335 al ASRO pentru traducerea unor standarde ISO, 
însă munca este într-o fază incipientă. Intern, BIMTECH 
a început lucrul la un standard BIM, însă este un efort ce 
poate dura și câțiva ani, în funcție de ajutorul pe care îl 
vom atrage din piață.
Ne puteți descrie câteva dintre proiectele de succes 
realizate prin intermediul BIM?
Proiectele de succes interne, adică proiecte pilot BIMTECH, 
sunt câteva, din păcate le numărăm pe degete deocamdată. 
În schimb, vedeți exemplul Strabag, care realizează prin 
echipa lor multidisciplinară și internațională, lucrări de 
infrastructură la noi în țară - podul de la Târnăveni, pod 
pe autostrada A5, sau proiectele din țări precum Olanda 
- proiectul Ponsteiger, care a fost gândit înainte de criza 
din 2008 și a fost la limită de a mai primi undă verde, dar 
care, pentru că beneficiarul a avut inspirația și a impus 
utilizarea BIM, a fost 80% prefabricat și realizat în doar 2 
ani (pe o suprafață acoperită de apă în prealabil - în portul 
Amsterdam), cu o jumătate de an mai devreme. Nu mai 
vorbim de Finlanda, și în general țările Nordice, care au 
ajuns la nivelul la care depun modele tridimensionale .ifc 
la primarii pentru a primi autorizațiile de construire, și 
care gestionează inclusiv arborii individual reprezentați, în 
platforma aceasta online, folosită de primarii.
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Când ne referim la dezvoltarea comunităților creativ-
inteligente ne referim în primul rând la o largă adresabilitate - 
un oraș inteligent trebuie să ne includă pe toți - fără restricții, 
fără bariere. Din păcate, România nu excelează la capitolul 
servicii oferite persoanelor de vârsta a 3-a. O veste bună 
totuși este aceea că la nivelul multor municipalități, o dată cu 
implementarea conceptului Smart City încep să fie dezvoltate 
diferite programe dedicate acestora. Am stat de vorbă cu 
Alexandra Dobre, Director General al Centrului pentru 
Seniori al Municipiului București pentru a înțelege care sunt 
prioritățile în privința reintegrarii vârstnicilor în societate.

Cui se adresează programele CSMB și care sunt criteriile 
de selecție pentru a participa la acestea?
Centrul pentru Seniori al Municipiului București, persoană 
juridică de drept public, înființat prin H.C.G.M.B. nr. 
336/2017 cu modificările și completările ulterioare, sprijină 
proiectele de interes public în vederea stimulării contribuţiei 
sectorului non-profit la creşterea şi încurajarea participării 
active a persoanelor de vârsta a treia la viaţa comunităţii.
CSMB este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor 
Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) a 
Regulamentului de Ordine Interioară (ROI), precum şi a 
celorlalte acte normative aplicabile în materie.
Astfel, conform celor mai sus menționate, beneficiarii 
programelor și proiectelor implementate de către instituție 
sunt persoane care au vârsta de cel puțin 50 de ani împliniți, 
pensionari sau nepensionari, cu domiciliul sau reședința 
în Municipiul București care au nevoie de activități socio-
culturale, de petrecere a timpului liber în mod plăcut și util, 
dar și de activități educaționale.
Participarea la programele și proiectele proprii CSMB este 
oferită cu titlu gratuit, în limita locurilor disponibile și în 

funcție de specificul fiecărui eveniment. Pentru proiectele 
aprobate prin HCGMB sunt condiții specifice, de exemplu: 
premiul pentru Aniversarea Căsătoriei și Diploma de Onoare 
în care beneficiarii îndeplinesc următoarele criterii cumulativ: 
a) Cuplul aniversează 25, 50 sau 75 de ani de căsătorie 
neîntreruptă; 
b) Cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau reședința în 
Municipiul București de minimum 5 ani;
c) Ambii soți sunt în viață la momentul depunerii solicitării;
d) Cel puțin unul dintre soți are vârsta de peste 50 de ani.
* în cazul în care cuplul serbează 25 de ani de căsătorie, dar 
niciunul dintre soți nu a împlinit 50 de ani, premiul poate 
fi acordat cu avizul Primarului General al Municipiului 
București.
Care sunt programele adresate persoanelor vârstnice pentru 
2019 și care sunt  prioritățile pentru acestea ?
Îmbătrânirea demografică a populaţiei a devenit, în ultimul 
timp, o problemă extrem de sensibilă şi uneori spinoasă, a 
cărei soluţionare presupune un efort comun şi conjugat 
al tuturor factorilor decidenţi din fiecare ţară, în vederea 
asigurării autonomiei şi bunăstării vieţii vârstnicilor, cu 
costuri sociale cât mai scăzute. În aprilie 2002 a fost adoptat, 
la Madrid, Planul Internaţional de Acţiune Împotriva 
Îmbătrânirii (International Plan of Action on Ageing), semnat 
de către toate statele membre ale Uniunii Europene. Prin 
acest plan, statele semnatare s-au angajat să promoveze şi 
să susţină îmbătrânirea activă, prin includerea în politicile 
sociale şi în programele economice naţionale a nevoilor şi 
drepturilor vârstnicilor, dar şi prin promovarea unei societăţi 
pentru toate vârstele.
Uniunea Europeană se confruntă cu un fenomen accentuat de 
îmbătrânire a populaţiei,   până în 2060 vor fi numai două 
persoane de vârstă activă (între 15 şi 64 ani) pentru fiecare 
persoană de peste 65 de ani, în comparaţie cu raportul actual 
de patru la unu. Bătrâneţea presupune de cele mai multe 
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ori pierderea rolului marital şi profesional, acestea nefiind 
înlocuite cu alte preocupări de aceeaşi importanţă. Din 
această cauză, vârstnicul se confruntă cu o lipsă de atitudini 
specifice care să-i ghideze comportamentul şi care să îl ajute 
în identificarea unor grupuri la care să adere. Nemaiavând cu 
cine să se identifice, se orientează spre exterior încercând să 
găsească puncte de reper-certitudini, transformându-se astfel, 
într-o persoană dependentă de sursele externe de etichetare. 
Faptul că apelează la ceilalţi pentru ajutor este interpretat 
ca fiind un semn al declinului capacităţilor sale, vârstnicul 
fiind astfel perceput ca o persoană dependentă, incompetentă, 
demodată şi uneori chiar fără valoare. 
Pornind de la acestea, CSMB își propune implementarea unor 
proiecte și programe prin care să susțină obiectivele prevăzute 
în ROF prin reducerea fenomenului marginalizării în cadrul 
grupului țintă, integrarea seniorilor în viața comunității 
(art.4, alin 4), sprijinirea inițiativelor acestora, oferirea unor 
noi modalități de petrecere a timpului liber (art. 4, alin 3) 
și dezvoltarea personală sau profesională (art. 6, alin 1). 
Aceste acțiuni vizează formarea unei mentalități menite să 
asigure o îmbătrânire activă prin dezvoltarea competențelor, 
dobândirea de noi abilități și integrarea seniorilor bucureșteni 
în noi demersuri educaționale și profesionale.
Programele și prioritățile CSMB se înscriu în directivele 
UE în privința integrării grupului țintă pe piața muncii și în 
viața socială, dar și obiectivelor Strategiei pentru promovarea 
îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-
2019. Aceste priorități sunt rezumate sub forma:
O1. Extinderea contribuției efective a vârstnicilor la nivelul 
familiei, al comunității și societății, în general, în concordanță 
cu nevoile, preferințele și drepturile lor fundamentale;
O2. Accentuarea rolului pe care tehnologia inovatoare, 
educația și accesul la informație îl joacă în creșterea 
contribuției și implicării în viața publică a celor mai în vârstă; 
O3. Dezvoltarea competențelor profesionale ale seniorilor 
activi pe piața muncii și nu numai, prin calificarea și 
recalificarea lor în diferite domenii de activitate;
O4. Facilitatea accesului seniorilor bucureșteni la programe și 
proiecte de educație formală și nonformală destinate acestora.
Cum reușim să integrăm persoanele fără abilități sau 
competențe digitale în lumea preponderent digitalizată, astfel 
încât să nu se simtă excluși sau copleșiți? 
În ceea ce privește digitalizarea persoanelor vârstnice CSMB 
propune o abordare activă a rolului pe care seniorii îl
au în societatea românească prin dezvoltarea competențelor, 
aptitudinilor și atitudinilor acestora, oferindu-le, în funcție de 
nevoile lor, cursuri specializate în așa fel încât să ajutăm la 
înlăturarea barierelor din calea dezvăluirii potențialului lor și 
să nu mai fie o răspundere pentru comunitate.
Seniorii, cu bogata lor experiență de muncă și de viață, 
manifestându-și continuu dorința de a rămane productivi 
constituie o resursă uriașă care este neexploatată și pe care

 avem datoria de a o fructifica. Pentru a ne putea integra într-o 
societate aflată într-o continuă evoluţie tehnologică, în care 
toate generaţiile vorbesc aceeaşi limbă, seniorii au nevoie 
să obțină și să cunoască cât mai bine instrumentele necesare 
adaptării la societatea informațională şi la economia digitală, 
necesară pentru a menține legătura cu membrii familiei aflați 
la distanță, pentru a fi conectați la schimbările sociale și 
pentru a fi implicați în viața comunității. 
Centrul pentru Seniori al Municipiul București, prin măsurile 
pe care le adoptă, contribuie la atingerea obiectivelor Agendei 
Digitale Europene. De exemplu, dezvoltarea competenţelor 
IT ale persoanelor în vârstă este considerată crucială pentru 
îmbătrânirea lor activă şi participarea socială continuă. La 
orice vârstă, cetăţenii europeni trebuie să fie capabili să 
utilizeze tehnologia ce le poate îmbunătăţi calitatea vieţii.
Care este rolul unei municipalități prin instituțiile 
subordonate, de reintegrare a persoanelor ajunse la vârsta 
pensionării?
 În viaţa unei persoane aflată la vârsta a treia, 
pensionarea reprezintă un act major,  impactul acestui 
eveniment putând fi unul copleşitor mai ales pentru cei care 
au fost obişnuiţi să-şi definească utilitatea prin profesie. 
Din experiența pe care o trăiesc zi de zi alături de seniorii 
bucureșteni, am înțeles că mulți dintre ei au privit pensionarea 

Alexandra Dobre
Director General al Centrului pentru Seniori 
al Municipiului București
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ca pe o excludere de la viața socială, ca pe o pierdere, şi de 
aceea, ca în cazul oricărei pierderi, îi trebuie găsit un sens 
înainte ca persoana respectivă să o depăşească.
Aici intervenim noi și toate instituțiile care prin programele 
pe care le desfășurăm, urmărim directivele UE în privința 
integrării grupului țintă pe piața muncii și în viața socială, dar 
și obiectivele Strategiei pentru promovarea îmbătrânirii active 
şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2019. Este esenţial ca 
cetăţenii, indiferent de vârsta pe care o au, să poată beneficia 
şi contribui la progresul economic şi social al comunității 
în care trăiesc și,  ținând cont de faptul că seniorii sunt o 
categorie cu o bogată experiență personală și profesională, 
crearea unor programe de reintegrare socială a acestora se 
impune ca o necesitate a zilelor noastre. Fie că vorbim de 
reintegrarea profesională, fie că vorbim de o reintegrare în 
viața activă a comunității în care trăiesc prin participarea 
la diverse activități și programe culturale, educative și/sau 
recreative, fie că  vorbim de o reintegrare în viața de familie, 
prin participarea activă la creșterea și educarea nepoților 
sau îngrijirea altor seniori aflați în imposibilitatea de a-și 
desfășura activitățile zilnice, persoanele vârstnice trebuie 
sprijinite pentru ca astfel să se poată simți încă utile pentru 
societate iar fenomenul marginalizării, atât de prezent în viața 
acestora, să fie diminuat. 
Centrul pentru Seniori al Municipiului București desfășoară 
în acest sens o serie de programe venite în sprijinul reintegrării 
sociale a persoanelor aflate la vârsta pensionării, printre 
care se regăsesc: cursuri de dezvoltare personală, conferințe 
sociale, medicale, financiare, unde seniorii pot primi soluții la 
problemele pe care le expun, evenimente culturale, excursii 
cultural-tematice și multe altele.
Programele pe care instituțiile subordonate Municipalității 
le desfășoară și care au ca grup țintă persoanele pensionate, 
permit acestora să aleagă liber propriul stil de viaţă, 
încurajându-i să fie activi și să ducă o existenţă independentă 
în mediul lor obişnuit, atâta timp cât doresc şi cât starea de 
sănătate le permite acest lucru.
Cât de important este să putem transfera cunoștințele 
seniorilor către tinerele generații? Există astfel de proiecte 
care să asigure transferul de cunoștințe către noile generații?
Într-o lume în care pericolul uitării de noi și de cei de lângă 
noi pândește în fiecare clipă a vieții noastre, apropierea de cei 
cu mai multă experiență este o necesitate. Avem tendința de 
a abandona puntea de legătură cu trecutul nostru, fără însă a 
realiza că doar trecutul dă sens viitorului, iar cei care dețin 
tainele trecutului sunt cei cu mai multă experiență ca noi: 

părinții, bunicii și chiar oamenii pe care îi întâlnim zi de zi, 
de cele mai multe ori deloc întâmplător.

Este foarte important să creăm contextul în care cei tineri pot 
asculta și trage singuri concluziile din experiențele celor mai 
în vârstă, să aducem în atenție prin diferite metode valorile 
trecutului în care au crezut și cred cei care ne-au crescut și 
educat și datorită cărora astăzi suntem ,, oameni mari ”, să ne 
schimbăm modul în care îi percepem pe seniori, adică nu ca 
pe o povară prea grea lăsată pe umerii societăţii, ci ca pe niște 
exemple demne de respect și considerație pentru contribuția 
adusă acesteia.  

CSMB a dezvoltat programul denumit generic Parteneriat 
între Generații, prin care a creat activități comune pentru cele 
două categorii de vârstă seniori și tineri în diferite contexte, 
răspunzând astfel nevoii societății de a facilita comunicarea și 
solidaritatea,  principiu comun și esențial al statelor membre 
ale Uniunii Europene.
Care este dorința de implicare a seniorilor și din ce categorii 
sociale provin aceștia în mod particular?
Beneficiarii programelor și proiectelor CSMB provin din 
toate categoriile sociale, însă cu preponderență, proiectele 
sociale pe care le desfășurăm se adresează celor cu venituri 
mai mici, de exemplu programul Lumina ochilor cea mai 
importantă. Ochelari la vârsta a treia, care oferă decontarea 
unei perechi de ochelari în cuantumul sumei de 250 ron net/
beneficiar, pensionarilor care au nivelul pensiei cumulate mai 
mic decât salariul minim pe economie         ( 1263 ron ). 
Acest fapt însă nu este un criteriu pentru toate programele 
desfășurate. Cum spuneam programele noastre se adresează 
tuturor seniorilor dornici de o viață activă din punct de vedere 
social și ne bucură faptul că numai anul trecut am atins un 
număr de aproximativ 30.000 de seniori bucureșteni, iar 
cererea de participare la programele CSMB este în continuă 
creștere.
Putem schimba percepția tinerilor pentru a beneficia de 
cunoștințele pe care unii dintre seniori – profesori, doctori 
etc.- le dețin?
Putem! Și de aceea sprijinim programul Parteneriat între 
generații amintit anterior,  prin care încercăm să încurajăm 
schimbul de experiențe umane și profesionale dintre cele 
două categorii de vârstă, pentru că până la urmă, unii de la 
alții avem ce învăța! 
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ncălzirea globală reprezintă o adevărată 
amenințare pentru omenire. Dacă nu vor fi luate 
măsuri și se va continua în această direcție vor 
avea loc schimbări climatice drastice care vor 
afecta și amenința producția de alimente, vor 

crea secetă, vor crește nivelul mării și numărul uraganelor 
iar umanitatea va fi pusă în pericol. 
În anul 2015 a fost semnat Acordul de la Paris (COP 21). 
Convenția Cadru a Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice care prevede măsuri care să reducă 
emisiile de dioxid de carbon începând cu anul 2020 a fost 
semnată de 195 de țări. În 2018, normele pentru punerea 
în aplicare a acordului de la Paris au fost finalizate iar 
acțiunile cu privire la schimbările climatice globale pot 
începe.  
Schimbările climatice necesită modele de afaceri inovative 
pentru a stimula durabilitatea. La nivelul UE au început 
să se acorde fonduri pentru soluțiile legate de energie 
curată. Tehnologia începe să fie utilizată de la rezolvarea 
problemelor de mobilitate, de eficiență energetică, de 
reciclarea deșeurilor până la reducerea amprentei de 
carbon. Se estimează că până în anul 2050 70-85% din 
electricitatea totală va fi produsă din energie regenerabilă.                                                                                                                                    
Orașele, prin administrațiile locale, și împreună cu 

Î

Schimbările climatice 
combătute cu ajutorul 
tehnologiei

sectorul privat trebuie să colaboreze pentru stimularea 
tehnologiilor care să diminueze efectele schimbărilor 
climatice. Colectarea datelor și Inteligența Artificială 
sunt folosite deja pentru a dezvolta soluții vitale pentru 
cele mai grave consecințe ale încălzirii globale. 
Colectarea datelor 
Cantitățile mari de informații disponibile pot fi 
utilizate pentru a lua decizii care să ofere eficacitate 
și durabilitate. Datele pot ajuta orașele să dezvolte 
planuri și strategii în ceea ce privește clima. Liderii 
locali trebuie să profite de aceste oportunități  pentru 
a putea localiza problemele și a le prioritiza. Google 
vine în ajutorul orașelor prin realizarea unor măsurători 
care evaluează emisiile de gaze cu efect de seră de la 
nivelul orașelor. Datele ne permit să observăm care sunt 
tendințele pentru a anticipa viitorul și pentru a găsi cele 
mai viabile soluții pentru rezolvarea problemelor.  
Inteligența Artificială
Inteligența Artificială (AI) se referă la sisteme 
informatice care pot gândi, învăța și oferi un răspuns. 
Eficiența energetică globală poate fi îmbunătățită cu 
ajutorul dispozitivelor dotate cu senzorii care oferă 
informații despre cantitatea de energie. Astfel, se poate 
anticipa care este cererea de energie a orașului și ar ajuta 

 Constantin Tomescu
 Viceprimar Sectorul 6 al Municipiului  
 București
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furnizorii de utilități să optimizeze producția de energie pentru a 
reduce impactul asupra climei. 
Instrumentele bazate pe Inteligență Artificială pot ajuta orașele 
să producă oxigen. Tehnologia poate determina care sunt zonele 
din oraș cu cea mai mare nevoie de oxigen  și oferă indicații 
exacte cu locul unde pot fi plantați copacii pentru a reduce 
căldura produsă de clădiri și asfalt. Administrațiile locale trebuie 
să colaboreze cu furnizorii de tehnologie pentru a înțelege 
aceste programe bazate pe Inteligență Artificială pentru o 
previziune și planificare urbană care va crește calitatea vieții.  
Blockchain  
Blockchain este o bază de date sau un registru în care sunt 
stocate datele utilizatorilor, dar și toate operațiunile care au loc 
între utilizatori. Este alcătuit dintr-un șir de blocuri virtuale cu o 
identitate unică.
Un blockchain este însă și un registru deschis, ceea ce înseamnă 
că poate fi accesat de orice utilizator de pe glob cu un computer 
și o conexiune la internet. Este o altă tehnologie emergentă cu 
multe cazuri de utilizare pentru administrațiile orașului. 
În ce privește mediul înconjurător, această tehnologie le permite 
liderilor locali să țină evidența emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Fiind un sistem public transparent, tehnologia facilitează 
și cooperarea națională și internațională prin împărtășirea 
exemplelor care combat schimbarea climei folosite de celelalte 

orașe ale lumii.  
Administrațiile locale pot lucra împreună la 
această strategie pentru a-și îndeplini strategiile de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Printarea 3D
Este o metodă alternativă de producție care va 
reduce semnificativ emisiile de carbon și oferă 
soluții pentru dezastrele la care suntem predispuși. 
Această soluție ajută în primul rând la reducerea 
deșeurilor de materie primă. Printarea 3D se poate 
realiza și prin utilizarea materialelor reciclate, 
utilizând o parte din deșeurile din orașe. Conceptul 
ar putea oferi orașelor un nou mod de ”a arunca 
gunoiul”. 
Orașele din Olanda au experimentat imprimarea 
3D pentru elemente de infrastructură. Au construit 
o punte de oțel de 12 metri pentru pietoni care 
va fi instalată pe un canal din Amsterdam. Tot 
cu ajutorul acestei tehnologii, în anul 2017 a 
fost printat și instalat un pod de beton lung de 8 
metri într-o provincie olandeză, în timp ce China 
și Dubai optează pentru printarea caselor și a 
birourilor 3D. Toate acestea sunt un exemplu 
despre cum se pot minimaliza deșeurile din 
construcții prin imprimarea 3D care va minimaliza 
în final impactul asupra mediului.  
Realitatea mixtă
Realitatea mixtă este rezultatul combinării lumii 
fizice cu lumea digitală. Evoluția interacțiunii 
umane și a computerelor oferă multiple posibilități 
prin care putem evidenția efectele schimbărilor 
care au avut loc de-a lungul timpului. Santa Crus, 
care este recunoscut drept lider în planificarea 
litoralului a folosit această tehnologie în 
informările publice cu privire la starea climatică. 
Prima fază a proiectului le-a arătat utilizatorilor 
care vor fi efectele schimbării climatice peste 
100 de ani. Printre schimbările care vor afecta  
populația amintim creșterea nivelului mării cu 
valuri de peste 2 metri înălțime și o furtună 
care va inunda complet orașul. Folosirea acestei 
realității virtuale este menită să informeze și 
să sensibilizeze comunitatea despre efectele 
periculoase ale schimbărilor climatice. Cu ajutorul 
tehnologiei se pot vizualiza scenariile și totodată 
soluțiile pentru a lua decizii mai bune cu privire 
la acțiunile pe care le facem și pot afecta mediul 
înconjurător. 
Este adevărat că existe o mulțime de soluții, însă 
tehnologia singură nu va fi suficientă în tratarea 
acestor probleme. Pentru combaterea schimbărilor 
climatice este necesar ca administrația să 
colaboreze cu sectorul privat pentru rezultate 
optime. Este necesar, de asemenea, să ne 
schimbăm stilul de viață, să consumăm responsabil 
și să promovăm o economie circulară pentru 
a face față provocărilor de mediu cauzate de 
industrializare.
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 Primul tren din lume montat complet pe cale solară a 
părăsit stația și a pornit într-o scurtă călătorie în New South Wales 
Australia. Inovatoarea călătorie a avut loc în decembrie 2018 
și este dovada că energia solară poate fi folosită cu succes și în 
transportul public în comun. Energia primită de la panourile solare 
i-a oferit trenului puterea necesară pentru a parcurge o distanță 
de 3 km. Acest pas mic pentru acest tren nou demonstrează că 
sistemele de transport pot fi alimentate pe deplin cu energie solară. 
Într-o lume ideală totul ar funcționa cu panouri solare. Există 
iahturi, mașini, case care funcționează 100% cu energie solară, 
deci nu există niciun motiv sa nu se întâmple același lucru și cu 
trenurile. 
 Alimentarea autovehiculelor cu energie solară este o 
adevărată provocare pentru ingineri. Vehiculele mici sunt grele,  iar 
suprafața pentru instalarea panourilor solare este prea mică pentru 
a produce puterea necesară unei călătorii. Trenurile, în schimb, 
au o rută fixă pe care se deplasează și pot fi încărcate rapid la 
fiecare oprire utilizând energia solară produsă de panourile solare 
statice montate pe acoperișul stațiilor. Din acest motiv trenurile 
sunt de interes pentru implementarea multor proiecte de energie 
regenerabilă. Noua metodă nu va ajuta doar la fluidizarea traficului 
din orașele supraaglomerate ci va îmbunătăți de asemenea și 
calitatea aerului, prin reducerea emisiilor de CO2. 
 Pe lângă beneficiile pe care energia verde le aduce 
se numără și cele de ordin estetic. Energia regenerabilă este 
complementară și estetică. Pentru producerea energiei nu este 
nevoie de construcția unor clădiri uriașe,  nu este nevoie de tot felul 
de instalații și diverse conducte care urâțesc imaginea orașului 
și produc efect de seră. Fără toate aceste construcții orașele își 
vor păstra imaginea de altă dată, iar calitatea aerului va crește și 
nu va avea impact negativ asupra sănătății umane și a mediului 
înconjurător. 
 Din toată industria de transport, trenurile sunt acele 
mijloace de transport care nu poluează cel mai mult, dar cu 
siguranță contribuie la poluarea din lumea întreagă. În acest caz, 
combustibilii fosili ar putea fi înlocuiți complet cu energie solară. 
În acest sens a fost concepută o tehnică prin care electricitatea să 
se transmită direct de la panourile solare la sursele de alimentare 
ale trenurilor. Următoarele exemple din întreaga lume ne arată cât 
de eficientă este și cum putem exploata puterea Soarelui. 

London Blackfriars
 Stația Blackfriars din Londra va avea 6.000 de metri 
pătrați de panouri fotovoltaice și va fi în curând cel mai mare 
panou solar din lume. Cele 4400 de panouri fotovoltaice care 
acoperă acoperișul stației vor produce suficientă energie pentru a 
face, de exemplu, aproape 80.000 cești de ceai pe zi. 
 Energia produsă de panourile solare va fi suficientă pentru 
a acoperi jumătate din necesarul de energie electrică din stația 
Blackfriars, reducând emisiile de CO2 cu aproximativ 500 tone 
pe an - echivalentul a aproximativ 89.000 (în medie) călătorii cu 
autovehicule.

India
 Rețeaua de cai ferate din India este cea mai mare rețea 
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Energia produsă de panourile solare va fi suficientă 
pentru a acoperi jumătate din necesarul de 

energie electrică din stația Blackfriars, reducând 
emisiile de CO2 cu aproximativ 500 tone pe an 

- echivalentul a aproximativ 89.000 (în medie) 
călătorii cu autovehicule.

Trenurile 
solare, 

trenurile 
viitorului!?

feroviară din Asia. Zilnic, circulă în jur de 11 000 de 
trenuri, iar serviciul transportă în jur de 13 milioane de 
pasageri. În anul 2015 s-au cheltuit 2,5 milioane de dolari 
doar pe motorină. Din acest motiv autoritățile au decis că 
este momentul să treacă la energie solară, iar în următorii 
10 ani se estimează reducerea cheltuielilor cu peste 6 
milioane de dolari. 
 În India s-au folosit pentru prima data în lume 
panourile solare în transportul feroviar, iar acum căile 
ferate cu motor diesel din India au acum o stație completă 
care funcționează pe bază de energie regenerabilă. Trenul 
cu sursa de energie electrică poate funcționa pe baterie 
timp de cel puțin 72 de ore. 

Belgia
 Cunoscut și sub numele de Tunel Solar, acest 
proiect este primul de acest fel din Europa pentru că este 
prima dată când infrastructura feroviară este folosită 
pentru producerea de energie verde. Proiectul a fost 
implementat în 2011, iar energia regenerabilă deservește 
deopotrivă trenurile convenționale cât și cele de mare 
viteza. Energia este folosită pentru alimentarea totală a 
infrastructurii stațiilor (iluminat, semnalizare și încălzire). 
Investiția a costat mai mult de 15 milioane de dolari. Cele 
16 000 de panouri solare produc energie pentru a alimenta 
4.000 de trenuri. Compania Enfinity, cea care a instalat 
panourile, susține ca emisiile de CO2 vor scădea cu până 
la 2400 de tone pe an. 
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 Agenția de tranzit Oregon TriMet a lansat noile 
autobuze electrice care folosesc exclusiv energia electrică 
produsă de turbinele eoliene.  Parcul de autobuze va 
cuprinde 5 autobuze electrice, iar noul autobuz se va 
alimenta 100% cu energie eoliană. Autobuzele pe bază de 
vânt reprezintă o inovație pentru industria de transporturi. 
Autobuzele vor circula pe bază de baterii electrice 
alimentate prin programul PGE, program de energie 
regenerabilă. 
 “Suntem mândri să sprijinim activitatea TriMet 
pentru a electrifica transportul în regiunea noastră. 
Acționată de vânt, această linie electrică de autobuze este 
o opțiune de transport durabilă pentru comunitate și un 
alt pas mai aproape de un viitor energetic curat pentru 
Oregon “ a declarat Maria Pope, președinte și CEO al 
Portland General Electric(PGE).
 Noul autobuz Xcelsior CHARIES CHALLIS 
(zero emisii) a fost în fază de testare începând cu luna 
martie a anului 2019 și din luna aprilie a început să circule 
pe străzile orașului. Flota de autobuze va fi alimentată 
de programul de energie regenerabilă Portland General 
Electric, iar compania TriMet dorește înlocuirea tuturor 
autovehiculelor diesel cu cele electrice până în anul 2040.
 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
până la 140 de tone pe an este doar unul dintre principalele 
obiective. Motoarele electrice sunt alimentate prin energie 
eoliană, stocată în baterii reîncărcabile, în loc de motoare 

cu combustie alimentate cu motorină. Noile autobuze vor 
avea de asemenea tehnologii folosite de mașinile electrice, 
cum ar fi frânarea regenerativă. Aceasta înseamnă că 
atunci când vehiculul este încetinit energia cinetică este 
captată și poate fi utilizată imediat sau stocată în baterie 
pentru o utilizare ulterioară.
 Iată ce trebuie să știți despre aceste autobuze:
 Sunt mai puțin zgomotoase
 Aceste noi autobuze electrice cu acumulator 
sunt cele mai silențioase autobuze testate vreodată  până 
acum. Cantitatea de zgomot pe care o fac în gol este de 
aproximativ 39 de decibeli și este în general mai silențioasă 
decât zgomotul ambiental care ne înconjoară. Aceasta 
înseamnă o excursie mai liniștită și mai relaxantă pentru 
călători și un oraș mai liniștit pentru noi toți.
 Sunt mai curate
 Noile noastre autobuze cu baterii electrice produc 
zero emisii, ceea ce înseamnă un aer mai curat, un oraș 
mai viabil și un oraș primitor în care îți face plăcere să 
locuiești.
 Sunt mai ușor de întreținut
 Noile autobuze cu baterii electrice ar trebui să fie 
mai ușor și mai ieftin de întreținut. Ele au mai puține părți 
în mișcare decât autobuzele actuale, ceea ce înseamnă că 
sunt mai puține părți care necesită întreținere și mai puține 
fluide ce necesită întreținere și înlocuire, deci costuri mai 
reduse. 

Primul autobuz 
100% electric
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n luna aprilie 2019, Asociația Română 
Pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM) 
alături de China National Electric 
Engineering Co, Ltd. (CNEEC) au semnat 
un acord de finanțare cu o valoare de 500 

milioane euro pentru dezvoltarea Industriei Smart 
City din România. 
Acordul are o durată de implementare de până la 10 
ani, având patru axe prioritate - Energie, Mobilitate/
Transport, Infrastructură și Mediu.
Proiectele ce urmează a fi implementate vor fi 
realizate prin proiecte tip Parteneriat Public Privat 
fără garanții guvernamentale/colaterale. În urma 
întâlnirilor avute la nivelul guvernului pentru 
identificarea unor proiecte mari de infrastructură ce 
urmează a fi finanțate dar și întâlnirilor cu mai mulți 
primari din România, delegația chineză a fost foarte 
încântată de potențialul colaborării cu organizațiile 
naționale.
Proiectele de tip smart city cu potenţial de dezvoltare 
în ţara noastră devin din ce în ce mai atrăgătoare, 
oameni de afaceri din alte ţări arătându-se interesaţi 
să investească în astfel de business-uri.

Î
Gigantul China National Electric Engineering Co, 
Ltd. (CNEEC), una dintre cele mai importante 
companii de stat din China, cu o vastă activitate 
internaţională, a semnat un acord de finanţare cu 
Asociaţia Română Pentru Smart City şi Mobilitate 
(ARSCM) care prevede investirea unei sume de 500 
milioane de euro în proiectele de acest gen din ţara 
noastră.
În acest context, Eduard Dumitraşcu, preşedintele 
Asociaţiei pentru Smart City şi Mobilitate, ne-a 
trans mis: “Credem în potenţialul de dezvoltare al 
României şi avem toate resursele necesare pentru 
implementarea corectă şi coerentă a acestor 
proiecte. Acordul de finanţare reprezintă o mare 
oportunitate pentru dezvoltarea Industriei Smart 
City în România. Aşa cum am promis, ţara noastră 
va fi un important hub regional în zona industriilor 
conexe conceptului Smart City”.
Eduard Dumitraşcu ne-a mai spus că, în perioada 
imediat următoare, vor fi iniţiate primele runde de 
discuţii cu municipalităţile, companiile şi instituţiile 
interesate de accesarea fondurilor disponibile în 
vederea localizării proiectelor care urmează să 

Principalele domenii de interes ale acordului de 
finanțare: proiecte tip PPP în domenii precum 
energie, mobilitate, infrastructură și mobilitate.

China investește 500 milioane
euro  în proiecte Smart City
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fie finanţate din banii puşi la dispoziţie de 
compania chineză.
Acest acord reprezintă prima etapă dintr-un 
amplu plan de investiţii, reprezentanţii CNEEC 
exprimându-şi interesul să creeze un parteneriat 
de lungă durată în ţara noastră, ne-a mai spus 
preşedintele ARSCM.

Zhang Yanfei, preşedintele Consiliului de 
Administraţie al CNEEC, a subliniat: “Suntem 
extrem de încântaţi să fim în România. Credem 
că Româ nia are un mare potenţial de dezvoltare 
în sfera oraşelor inteligente. CNEEC va investi 
prin ARSCM în anii următori 500 milioane de 
euro în soluţii dedicate oraşelor inteligente. 
Acordul de investiţii încheiat cu Asociaţia 
Româ nă Pentru Smart City şi Mobilitate este un 
pas important spre dezvoltarea unor proiecte 
cu impact major pentru energie, mediu şi 
infrastructură”.

În cadrul întâlnirii pe care oficialii chinezi au 
avut-o la Guvernul din ţara noastră, Ramona 

Ioana Bruynseels, consilier de stat pentru mediul 
de afaceri în aparatul de lucru al premierului, 
a declarat că Executivul susţine investiţiile în 
economia românească, precizând: “Atragerea de noi 
investiţii, promovarea parteneriatelor public-private 
(PPP), atragerea de fonduri europene şi finanţarea 
internaţională reprezintă priorităţi pentru noi şi 
sunt soluţii pe care guvernul mizează în continuare 
pentru rezolvarea problemelor majore cu care 
România se confruntă, ca de exemplu infrastructura. 
Întâlnirea cu reprezentanţii CNEEC confirmă încă 
o dată că România este în continuare o destinaţie 
atractivă pentru investitori, ceea ce bineînţeles că ne 
bucură şi ne confirmă că suntem pe drumul cel bun”.

Dumitraşcu, ARSCM: “Acordul 
semnat cu CNEEC reprezintă prima 
etapă dintr-un amplu plan de investiţii, 
reprezentanţii companiei exprimându-
şi interesul să creeze un parteneriat de 
lungă durată în ţara noastră”  

Zhang Yanfei, CNEEC: “Acordul de 
investiţii încheiat cu ARSCM este un pas 
important spre dezvoltarea unor proiecte 
cu impact major pentru energie, mediu, 
şi infrastructură”
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Trăim într-o lume în care conviețuim alături de zeci de 
miliarde de dispozitive electronice, interconectate prin 
rețele de comunicații mobile și tot mai mult direct prin 
Internet. La rândul lor, aceste lucruri conectate la Internet, 
denumite Internet of Things (IoT), au capacitatea de a 
colecta informații prin unul sau mai mulți senzori, precum 
cei de mișcare, de temperatură, de poziționare geografică, 
de presiune atmosferică, de utilizare a rețelelor de date, 
de luminozitate sau de proximitate. Evident, am enumerat 
doar pe cei mai cunoscuți și este interesant să cunoaștem 
că cele mai noi modele de telefoane mobile pot conține 
peste 30 de astfel de senzori. Astăzi, cel mai fidel și mai 
intim prieten, cu sau fără voința și intervenția noastră 
este chiar telefonul mobil. Acesta știe despre noi, când 
ne mișcăm, cât dormim, cu ce mijloc de transport ne 
deplasăm, cât petrecem în trafic, până la locul de muncă 
sau în drumul de întoarcere spre casă, dar și în ce stare 
emoțională suntem, prin modul în care atingem ecranul, 
mai blând sau mai aprig, prin frecvența cu care deschidem 
și redeschidem telefonul, căutând nu știu ce mesaj, cât și 
când interacționăm cu prietenii, soția, copiii, părinții, iar 
toate acestea conduc, evident cu o anumită probabilitate, la 
un comportament individual. Se pare că în prezent se poate 
estima cu o precizie destul de mare chiar iminența unui 
atac de cord, cu atât mai mult cu cât la telefonul mobil este 
conectată și o brățară inteligentă, care să preia în timp real 
pulsul, ritmul cardiac, și chiar glicemia sau cantitatea de 
oxigen pe care o avem în sânge. Toată această descriere a 
realității de azi ne poate bucura și înfricoșa în același timp. 
Bucuria vine atunci când vrem să ne cunoaștem pe noi 
înșine, atât ca trup, cât și ca suflet, prin utilizarea acestor 
tehnologii pentru a trăi sănătoși, cât mai frumos și cu cât 
înaintăm în vârstă ne vom dori să trăim mai mult. Temerile 
apar atunci când ne gândim la posibilitatea ca aceste date 
să intre în posesia cuiva care le va putea utiliza împotriva 
noastră. Putem pierde prieteni dacă aceștia știu ce gândim 
despre ei, banca ne poate crește dobânda la un eventual 
credit dacă avem un anumit profil de cetățean, societatea 
de asigurări ne poate exclude mai ușor de la asigurarea 
unor anumite riscuri, vom fi ținta reclamelor tot mai 
personalizate, profesorul va ști cât timp își alocă copii pentru 
teme, instituțiile sau asociațiile de protecție a copilului pot 

afla detalii privind grija pe care o avem față de copii, iar 
lista poate continua la nesfârșit, corelată cu slăbiciunile, 
neglijențele sau viciile noastre. Singura certitudine este că 
vor exista toate categoriile de oameni, de la cei dornici să 
utilizeze tehnologiile cele mai avansate și inteligente, dar 
care se bazează pe tot mai multe informații, până la cei 
care vor refuza cu desăvârșire aceste dispozitive. Dar oare 
nu este această alegere chiar modul în care înțelege omul 
să interacționeze cu societatea actuală? Spre exemplu, s-a 
ajuns până la situația în care, dacă un angajator nu-ți poate 
realiza profilul din lipsa informațiilor despre tine în mediul 
online, nu te va trece pe lista scurta pentru interviul privind 
jobul respectiv.
Ce este de făcut? Ce date putem împărtăși altor persoane? 
Ce date putem furniza autorităților locale sau instituțiilor 
statului?
La toate aceste întrebări va trebui să ne răspundem fiecare 
în parte, în funcție de abilitățile pe care le avem și de 
educația privind tehnologia informației pe care dorim să o 
avem. Când ne referim la educația IT avem în vedere să ne 
informăm și să înțelegem tehnologiile pe care le utilizăm 
și în niciun caz numărul de diplome pe care le deținem în 
domeniul tehnologiei informației.
După această incursiune în prezentul și viitorul utilizării 
datelor în mediul online în special, poate vă întrebați 
ce legătură au toate acestea cu titlul articolului! În mod 
indubitabil, suntem cu toții de acord că va exista un 
schimb continuu de informații, mereu în creștere, atât între 
oameni, dar și între oameni și dispozitive, cât mai ales 
între dispozitive sau aplicații software. Se pune problema 
tot mai mult asupra încrederii pe care o avem în datele 
pe care le luăm de undeva sau care ne sunt furnizate de 
cineva. Mediul online este și va fi mereu intoxicat cu date 
eronate, greșite, false sau trunchiate. Uneori există intenția 
celor care le pun la dispoziția utilizatorilor, alteori această 
intenție lipsește, totuși datele sunt mai puțin corecte decât 
ar trebui sau ar putea să fie. Dincolo de implicațiile de la 
nivelul individului ne vom referi în continuarea articolului 
la cele sociale, cu alte cuvinte, implicațiile pe care le pot 
avea schimburile de date dintre persoane, ca cetățeni ai 
comunității locale, regionale, statale sau chiar globale.
Primul beneficiar al informațiilor produse, colectate și 
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schimbate între indivizi sunt orașele sau comunitățile 
locale. Un Smart City va deveni cu atât mai inovativ și 
mai inteligent cu cât deciziile luate de managementul local 
se vor baza pe datele din IoT, pe informațiile colectate de 
cetățeni, dar și pe datele generate de aplicațiile software. 
Convingerea și încrederea în aceste decizii va fi strâns legată 
de credința că dispozitivele și toate instalațiile orașului 
sunt capabile să funcționeze în siguranță, vor fi fiabile și 
vor fi verificabile. Încrederea este strâns legată de risc, iar 
conștientizarea factorilor de risc și mai ales a planului pe 
care îl are municipalitatea pentru preîntâmpinarea apariției 
situațiilor nedorite este deosebit de importantă pentru 
utilizarea cu succes a tehnologiilor Smart Cities.
Încrederea în utilizarea datelor cetățenilor sau a celor 
generate de evenimentele din viața cetățenilor cuprinde, 
pe de o parte, aspectele tehnice de securitate și siguranță 
a datelor și a transmiterii acestora, de cele mai multe ori 
asigurate prin tehnologiile cele mai actuale din domeniile 
respective, pe de altă parte, aspecte mai subtile, dar uneori 
mult mai importante, precum răspunsurile la întrebările de 
tipul „De ce?”
De ce să instalez un dispozitiv IoT pentru citirea automată 
și de la distanță a consumului de energie  electrică, gaze 
și apă?
Răspunsuri posibile, care pot fi insuficiente pentru interesul 
individual (i) + (ii), până la cele care cresc încrederea în 
sistemele Smart Cities (iii) + (iv) sau cele care creează 
sentiment de apartenență și performanță (v) + (vi) + (vii):
(i) pentru a fi mai comod pentru operatorul care citește 
contoarele;
(ii) pentru a scădea cheltuielile de operare ale companiei 
se servicii publice;
(iii) pentru a fi citit oricând, chiar și când nu sunt acasă;
(iv) pentru a avea acces printr-o platformă web sau o 
aplicație pe mobil la consumul individual instantaneu;
(v) pentru a beneficia de indicatori statistici care mă vor 
ajuta să iau decizii cu privire la reducerea consumului 
individual în comparație cu consumul mediu al unei 
gospodării similare; adaptarea la consumul în vârfurile de 
consum din zonă, care de obicei implică și costuri ridicate 
prin tarifele diferențiate;
(vi) observarea consumului în timp real de la nivelul 
orașului, prin care primăria monitorizează societățile 
de utilități și primește mesaje de la cetățeni cu privire la 
adoptarea măsurilor de eficientizare;
(vii) propuneri primite de la platforma la care am acces 
gratuit cu privire la o posibilă adoptare a unor soluții 
tehnice de reducere a consumului sau de producere a 
energiei electrice, spre exemplu, prin montarea unor 
instalații suplimentare, propuneri care se pot baza pe 
estimări asupra consumului viitor bazate pe datele istorice 
pe care le-am furnizat sistemului, în corelație cu planul 
tarifar viitor al companiei de utilități sau servicii.
În exemplul precedent putem identifica trei concepte care 
sunt cuprinse în noțiunea de încredere la modul general, 
dar care se aplică și încrederii în datele/informațiile care 
circulă într-un sistem de tipul Smart Cities: percepția 
- conștientizarea prin intermediul simțurilor; memoria 

- evenimentele istorice și experiența avută până atunci; 
contextul - încrederea poate exista prin raportarea la o 
situație, dar poate fi mai puțin prezentă sau absentă într-o 
alta.
Natura subiectivă a încrederii rezidă în dorința sau 
bunăvoința de a participa la o tranzacție și pe siguranța 
relativă a rezultatului tranzacției. Astfel, există un aspect 
al dependenței, care include atât incertitudinea prin 
posibilitate, cât și riscul prin consecințe negative.
Se pot identifica trei factori cheie de risc cheie: non-tehnic, 
tehnic și complexitatea. Riscul non-tehnic include aspecte 
ale unui Smart City în care sunt implicați oameni, cum 
ar fi managementul, instruirea și educația, guvernanța și 
practicile de securitate.
Factorii de risc tehnic au în vedere aspectele tehnologice 
ale unui Smart City, incluzând atât sistemele hardware, 
cât și cele software. Aceasta include și conceptul de 
sisteme cyber-fizice, care este un sistem de colaborare a 
elementelor computaționale care controlează entitățile 
fizice. Ultimul factor de risc este complexitatea. Un oraș 
inteligent nu este un sistem simplu; este interconectarea 
complexă, multidimensională a diverselor sisteme 
(umane și tehnologice) care furnizează servicii și susține 
performanțele optime ale utilizatorilor săi. Există riscuri în 
complexitatea acestor sisteme, mai ales atunci când scara 
sistemului devine foarte mare.
Tehnologiile Smart Cities pot aduce o valoare adăugată 
concretă tuturor serviciilor privind utilitățile, sănătatea, 
asistența socială, educația, energia și transportul. 
Totodată pot avea un efect de susținere a proiectelor de 
infrastructură, de transport, de dezvoltare a afacerilor și a 
resurselor umane, de educație, cele care implică mediul, 
turismul sau cultura. Aplicarea de proiecte “standardizate” 
tuturor comunităților locale trebuie evitată, deoarece 
caracteristicile localităților sunt diferite, dar respectarea 
unor principii generale reiese ca o necesitate pentru o 
comunitate inovativ-inteligentă.
Prin utilizarea tehnologiilor IoT se vor urmări obiective 
directe și concrete, care vin să asigure nevoile prezente și 
viitoare ale cetățenilor, cu respectarea aspectelor social-
economice și de mediu.
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Moldova
IT Park

Moldova IT Park, parcul tehnologic virtual, o inovație guvernamentală la nivel regional
Moldova IT Park nu este un spațiu fizic, cu birouri și spații de lucru, ci este un 
spațiu virtual, o platformă online, la care rezidenții se pot conecta din orice colț al 
lumii și își pot dezvolta afacerea, folosind un user și o parolă.  
Este un proiect unic pentru Republica  Moldova și este lansat de comunitatea IT 
având sprijinul Guvernului. Rezidenții din țară sau de peste hotare primesc o serie 
de facilități, principalul avantaj fiind taxa unică de 7% din vânzări. Această taxă 
nu este singurul beneficiu, angajații vor beneficia și ei de toate tipurile de asigurări 
sociale din bugetul de stat.  

Moldova IT Park este o inovaţie guvernamentală nu 
doar la nivel local, dar şi regional, care oferă o serie 
de facilităţi fiscale, reduce barierele birocratice, crește 
accesibilitatea şi deschiderea către investitori şi experți 
străini. Este o entitate virtuală unde  doritorii pot să 
depună dosarul online pentru a beneficia de acest sistem.
În mod obișnuit, parcurile tehnologice ocupă un 
anumit teren și li se acordă o atenție deosebită din 
partea statului pentru a se dezvolta și pentru a-și atinge 
întregul potențial. Cu toate acestea, scopurile majore 
ale parcurilor tehnologice sunt, de obicei, oricare 
dintre următoarele: dezvoltarea tehnologiei, atragerea 
investitorilor, înființarea noilor companii, crearea de 
locuri de muncă, dezvoltarea diverselor industrii.
Parcul IT, este un proiect conceput pentru a deveni un 
spațiu central de întâlnire a companiilor ce activează în 
industria IT. Digital Park este răspunsul la necesitatea 
de a conecta companii tehnologice cu istoric sau 
afaceri, start-up, dezvoltatori IT, companii naționale și 
internaționale, orientate spre inovație și progres, într-un 
sigur punct. Park-ul IT este un spațiu revoluționar ce se 
adaptează la toate generațiile de companii și antreprenori, 
o platformă industrială, un ecosistem business și în 
același timp un proiect gândit să răspundă nevoilor 
urbane, fiind gata să preia rolul de centru alternativ al 
Chișinăului.
Scopul principal al Parcului Tehnologiei Informației 
“Moldova IT Park” este crearea unei platforme 
organizaționale cu un set de instrumente și competențe 
inovatoare care să stimuleze creșterea industriei 
tehnologiei informației, să creeze noi locuri de muncă și 
să atragă investiții locale și străine. Parcul urmărește să 
sporească oportunitățile de creștere a industriei IT prin 
implementarea unui cadru de reglementare transparent 
și motivant prin facilitarea sistemului de impozitare și 
administrare a afacerilor. 
Similar cu parcurile industriale sau cu alte proprietăți, 

parcul IT este o zonă în care clădirile sunt proiectate 
pentru a găzdui întreprinderi de știință și tehnologia 
informației și care oferă o infrastructură pentru 
telecomunicații de mare viteză.
Moldova IT Park nu este un spațiu fizic, cu birouri și 
spații de lucru, ci este un spațiu virtual, o platformă 
online, la care rezidenții se pot conecta din orice colț al 
lumii și își pot dezvolta afacerea, folosind un user și o 
parolă.  
Este un proiect unic pentru Republica  Moldova și este 
lansat de comunitatea IT având sprijinul Guvernului. 
Rezidenții din țară sau de peste hotare primesc o serie de 
facilități, principalul avantaj fiind taxa unică de 7% din 
vânzări. Această taxă nu este singurul beneficiu, angajații 
vor beneficia și ei de toate tipurile de asigurări sociale din 
bugetul de stat.  
Interviu pentru Smart City Magazine cu Vitalie Tarlev, 
Secretar de Stat în Ministerul Economiei și Infrastructurii 
din Republica Moldova 
Pentru început dorim să ne spuneți câteva vorbe despre 
Moldova IT Park
V.T. Mai pe scurt, eu aș accentua câteva aspecte despre 
Moldova IT Park. Moldova IT Park este o ofertă 
regională, nu doar pentru companiile IT din Republica 
Moldova ci și pentru companiile din exteriorul regiunii. 
Este la nivel regional una dintre cele mai competitive 
companii. Am analizat nivelul de taxare mediu în foarte 
multe țări din regiune și când am venit cu cele 7% 
procente din vânzări am vrut să fim cei mai atractivi, cei 
mai originali. Acest lucru s-a reușit, a fost cumpărat un 
sistem practic, simplu care funcționează de un an de zile 
și am atras peste 400 de companii rezidente în parcul 
virtual Moldova IT Park. Peste 130 de companii sunt 
companii nou create, peste 100 sunt companii străine și 
există interes atât din partea investitorilor locali cât și din 
partea celor străini. Acest lucru a confirmat așteptările 
Guvernului și există garanția fermă pentru a sprijini acest 
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model și în continuare și suntem foarte receptivi dacă 
va apărea necesitatea să extindem gama de activități, 
cum am procedat anul trecut. Anul trecut am răspuns 
așteptărilor a două industrii, a industriei IT și a industriei 
automotive. Noi practic am deschis această oportunitate 
și pentru companiile care fac cercetare-dezvoltare, în 
special pe automotive, pe embedded software  și în 
aceiași manieră putem fi creativi. În continuare depinde 
de interesul comunității. 
Care sunt așteptările pentru următorii 5 ani vizavi de 
acest program?
V.T. Noi am reușit să restartăm industria IT în Republica 
Moldova, vrem să o consolidăm, să o scalăm, iar în 5 ani 
cu siguranță vom avea un număr mare de specialiști IT 
disponibili, deoarece deja de doi, trei ani avem interes 
sporit pentru aceste specializări. Pe termen mediu 
lucrurile s-au pornit bine, iar pe termen lung o să aibă 
efect celelalte activități întreprinse de Guvern, în special 
cele ce țin de educație digitală în școli și orientarea în 
carieră. Avem câteva programe unde 30% din școli au 
acum programe de robotică, iar toate acestea vor avea 
efect în viitor. Și IT și R&D fiind acoperite de legislație 
pentru parcurile IT asigură și o investiție a business - ului 
și odată investind, având un mecanism care este foarte 
favorabil și atractiv pentru ei, noi suntem siguri că o 
să contribuie la consolidarea acestei industrii. Până în 
această etapă rezultatele sunt foarte îmbucurătoare. 
Care sunt beneficiile acestui Park IT pentru cetățeni?
V.T. Acesta cred că este principalul beneficiu. Noi avem 
acum peste 7,000 de ingineri angajați în parcul IT. Există 
o formulă simplă de calcul, care spune că orice angajat  
din domeniul IT în economia națională generează câteva 
joburi colaterale, minimum 5. Avem primele realizări că 
avem ingineri calificați care și-au găsit locuri de muncă 

bine plătite în țară. Acești ingineri stimulează și alte 
industrii, cum este cea de construcții. Când spunem că 
vrem să scalăm această industrie, de fapt, vrem să avem 
mai mare impact social pentru tinerii talentați pentru cei 
care au învățați bine la școală efectul este imediat. Cei 
mai buni studenți sunt angajați de companiile IT încă din 
anul II și asta înseamnă salarii bune. 
Se folosește tehnologia la nivelul administrației locale?
V.T. Consumul intern crește mai încet, consumul intern 
versus consumul extern este de 1:4. Mai multe produse 
IT originare din Republica Moldova merg la export. 
Consumul intern este generat de sectorul public, de 
sectorul bancar. Verticala automotive nu mai dorește 
să se ocupe de cablaje, ci vor să se ocupe de cablaje 
inteligente. Se merge dincolo de IT. Folosim tehnologia 
și în domeniul medical, avem câteva laboratoare 
de biomedicină, de nanotehnologie, iar efectul este 
multiplicator. 
Ce proiecte de tipul creativ-inteligente în Republica 
Moldova? 
V.T. Proiectele smart city nu sunt o istorie de succes 
pentru Republica Moldova dar tentative sunt mai multe. 
Sunt companii care se specializează în acest domeniu pe 
anumite zone, iar soluțiile smart la nivelul de localități 
pătrund mai mult în ceea ce ține de metrică, smart 
metrics, iluminat stradal. Din păcate, aceste soluții nu 
au luat încă amploare, noi încercăm să stimulăm aceste 
procese, dar depinde și de capacitatea financiară a 
administrațiilor locale să implementeze genul acesta de 
proiecte. Ce pot să vă spun cu certitudine este că avem 
companii care oferă soluții începând de la smart home 
până la microraioane întregi care pot fi administrate 
virtual. 

Vitalie Tarlev
Secretar de Stat în Ministerul Economiei și 
Infrastructurii din Republica Moldova 
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”O ştire bună pentru ecologi 
şi pentru curăţenia planetei: 
tehnologia care poartă numele 
ELCAT încearcă şi transformarea 
bioxidului de carbon în benzină! 
Se lucrează la universităţile 
din Messina (Italia), Patras 
(Grecia), Strasbourg (Franţa) şi 
la Institutul „Fritz Haben” din 
Germania. În mare, proiectul 
înseamnă extragerea carbonului 
din CO2, se antrenează reacţia 
lui cu hidrogenul, iar folosind 
catalizatori ultrafini – e drept, 
cu consum mare de energie – se 
generează molecule C6 (benzen), 
C7 (toluen) şi C8 (dimetil 
benzen).”

Alexandru
Mironov

 Potrivit unui raport al fundației navigatoarei 
Ellen MacArthur, plasticul va avea nevoie de tot mai 
mult petrol în ultimii ani: urmând să ajungă la 20% din 
producția de țiței până în 2050. În prezent, doar 5 procente 
sunt destinate producerii de mase plastice. Dar nu despre 
plastic doresc să scriu, ci despre  consumul mondial de 
petrol ce va creşte iraţional în deceniile următoare.  Un 
model UNESCO care a evaluat tendința marilor puteri 
China şi India (2,7 miliarde de suflete!) spre consumism - a 
anticipat o creştere a consumului de petrol în 2030, cu cel 
puţin 47%. Implicând scumpiri inevitabile ale petrolului 
şi gazului pe această planetă drogată cu hidrocarburi, cum 
foarte bine spunea un om de stat. Sar peste alte cifre – ele 
vă sunt flututare mereu de Casandrele pesimiste de care 
cultura Terrei nu duce lipsă – şi încerc să vă povestesc ce 
au în minte indivizii Homo faber, inginerii Pământului, 
atunci când calculează viitorul a peste 8 miliarde de 
pământeni, adică pentru anii (Doamne, cât de apropiaţi!) 
2030 – 2040.
Programul ”Pelamis”
 Prima tehnologie, cu rezultate aparent 
nesemnificative în următorul deceniu, dar demne de 
luat în seamă pentru ţările cu ieşire la mare, mai ales 
la mări învolburate – este programul „Pelamis”. Are la 
bază o invenţie a inginerului Richard Yomm şi se aplică, 
experimental, pe coastele bătute de valuri ale Portugaliei, 
Irlandei şi Scoţiei. Un val poate avea o putere de 70 kw, 
a calculat Yomm – şi dacă exploatăm curenţi de aer, de 
ce n-am face-o şi cu cei marini, s-a întrebat inventatorul, 
ştiind că apa este de 830 de ori mai densă decât aerul. Aşa 
că a construit un fel de „pompe”, alcătuite din receptoare 
orizontale şi verticale care, bătute de valuri, traduc 
impactul cu valul în curent electric folosind giroscoape 
inteligente şi, fireşte, clasicele circuite rotor-stator. Staţia 
pilot de lângă insula Orkney foloseşte 40 de „Pelamis”-
uri, întinse pe 150 de metri, fiecare segment însemnând 
un cilindru de 24 metri lungime, cu diametrul de 3 metri 
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şi furnizând 750 kw, iar în sisteme mari, au anunţat 
„Pelamis”-iştii, 40 de asemenea centrale mareo-motrice 
pot furniza energia pentru nevoile a 20.000 de locuitori, 
adică pentru unul dintre zecile de mii de orăşele de pe 
coastă, și asta fără a arde nimic, şi, bineînţeles, fără a 
„scuipa” CO2 în atmosferă.
Applied Plasma Technologies
 A doua ideee este legată de „Applied Plasma 
Technologies”, o combinaţie de universitari, ecologi 
şi energeticieni care îşi propun să debaraseze oraşele 
de gunoaie folosind reactoare cu plasmă, în care tot 
ce produce un oraş ca deşeu organic poate fi procesat 
prin cracarea moleculelor, obţinându-se gaz metan şi 
un reziduu utilizabil în construcţii. Tehnologia este 
rentabilă pentru oraşele mari, ne-au asigurat tehnologii 
care ne-au vizitat cu câţiva ani în urmă –chiar am făcut 
demersuri la vremea respectivă atât la Primăria Capitalei 
cât şi la Preşedinţia României, fără nici un folos, gropile 
de gunoaie ale Bucureştiului sunt şi acum o problemă 
nerezolvată.
Tehnologia lui Brian Appel
 A treia idee pe care v-o prezint a apărut ca urmare 
directă a creşterii demografice şi a gustului din ce în ce 
mai crescut pentru proteine, pentru că, nu-i aşa, oamenii 
vor să trăiască mai bine. Este o tehnologie inventată de 
inginerul american Brian Appel, pe care omul nostru 
a aplicat-o pe lângă un uriaş abator de păsări. Timp de 
cinci ani – deci materie primă din belşug – deşeurile 
abatorului Con Agra au drumul instalaţiilor lui Appel, 
au fost  măcinate până la dimensiuni milimetrice şi, în 
turnuri perfect etanşe, cu un ingenios joc de presiuni şi 
temperaturi (exploatând Legile Gay-Lussac şi Boyle-
Mariotte) au fost pur şi simplu transformate în petrol. 
Brian Appel a refăcut în tehnologia sa ceea ce natura 
a realizat în mii de ani, grăbind însă procesele, astfel 
că din 290 tone resturi animale instalaţia cu pricina 
obţine 500 de barili de petrol (ca să ne convingă, Appel 
supralicitează: din corpul unui om cântărind 70 kg, eu aş 
putea scoate 16 litri petrol…). Ieşiţi acum din pagină, vă 

rog, şi gândiţi-vă la miliardele de animale sacrificate de 
cei aproape 7,6 miliarde de Homo sapiens mâncători de 
carne – şi veţi înţelege de ce tehnologia americană trebuie 
luată în seamă.
Din cărbuni, gazolină
 Ultima idee pentru acest moment (dar invit 
cititorii să colaboreze la completarea unui inventar al 
tehnologiilor energetice neconvenţionale): transformarea 
cărbunelui în gazolină, care s-a şi făcut cu mare succes la 
sfârşitul celui de-al doilea război mondial, când chimiştii 
Germaniei naziste, după ce tot petrolul României 
fusese „supt”, au trebuit să inventeze – sub ameninţarea 
pistolului – un combustibil pentru tancuri. L-au şi 
inventat, tehnologia a fost uitată pentru o vreme, dar sunt 
acum toate şansele ca ea să fie dezvoltată, îmbunătăţită 
şi aplicată pe scară largă la două dintre economiile 
emergente: cea a Chinei (cu mari zăcăminte de cărbune) 
şi cea a Indiei. Personal am asistat la un Forum European 
de Ştiinţă, la o surprinzătoare expunere a unor chimişti 
japonezi şi sud-coreeni privind transformarea unor mine 
de cărbune închise din China (!) în fabrici de gazolină 
şi gaz metan. Deci o colaborare inginerească dincolo de 
politică…
ELCAT
 O ştire bună pentru ecologi şi pentru curăţenia 
planetei: tehnologia care poartă numele ELCAT încearcă 
şi transformarea bioxidului de carbon în benzină! Se 
lucrează la universităţile din Messina (Italia), Patras 
(Grecia), Strasbourg (Franţa) şi la Institutul „Fritz 
Haben” din Germania. În mare, proiectul înseamnă 
extragerea carbonului din CO2, se antrenează reacţia lui 
cu hidrogenul, iar folosind catalizatori ultrafini – e drept, 
cu consum mare de energie – se generează molecule 
C6 (benzen), C7 (toluen) şi C8 (dimetil benzen). Este, 
fireşte, o tehnologie foarte costisitoare, dar pe care, cred 
eu, urmaşii noştri o vor aplica atunci când, prin 2030 – 
2040, vor simţi că se sufocă și vor folosi cu siguranță și 
restul aplicațiilor și tehnologiilor pe care prietenii de la 
SmartCity Magazine vi le prezintă.
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 Singurul eveniment din România care promovează 
tehnologiile no-dig de foraj orizontal dirijat si-a deschis 
porțile celei de-a patra ediții în data de 13 Iunie 2019 
la Hotel Caro Club din București. Ampla manifestare a 
reunit companii naționale și internaționale din domeniu și 
a adus împreună producători și distribuitorii de utilaje și 
tehnologii dedicate sectorului no-dig, pentru foraj orizontal 
dirijat (hdd), pipejacking, pipe bursting, microtunnelling, 
reabilitare a conductelor (CIPP), precum și alte tehnologii 
trenchless ce reprezintă soluții ideale pentru instalarea 
utilităților subterane din zonele urbane cu trafic intens. De 
la eveniment nu au lipsit nici reprezentanții Ambasadei 
Austriei la București, aceștia manifestându-și dorința de 
strânsă colaborare cu companiile prezente la conferință.
 Evenimentul a fost susținut de ISTT (Societatea 
Internațională pentru tehnologii trenchless), GSTT 
(Asociația Germană pentru tehnologii trenchless) și AATT 
(Asociația Austriacă pentru tehnologii trenchless). De 
asemenea, printre partenerii evenimentului s-au numărat 
ARA (Asociaţia Română a Apei),  ARSCM (Asociația 
Română pentru Smart City și Mobilitate), APPFE (Asociația 
Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene), Petroleum 
Club România și AHK (Camera de Comerţ Româno-
Germană). 
 O susținere deosebită a venit și din partea 
asociațiilor naționale ADUC (Asociaţia Distribuitorilor de 
Utilaje pentru Construcții), ARACO (Asociaţia Română a 
Antreprenorilor de Construcţii), PSC (Patronatul Societăţilor 
de Construcţii), și APMCR (Asociaţia Producătorilor de 
materiale pentru construcţii din România).
Deschiderea oficială a evenimentului a fost făcută de Mark 
Andre Haebler, Președinte AATT și membru în board-ul 
ISTT. 
 ”Ambiție, loialitate, integritate și o minte deschisă! 
Mi-a plăcut orașul București încă de la prima vizită și am 
cunoscut aici oameni extraordinari care mi-au devenit 
prieteni. Sunt foarte bucuros să fac parte din proiectul 
Trenchless Romania. Doresc să aduc salutările mele în 
calitate de Președinte AATT și totodată aduc și salutările 
lui Jari Kaukonen, Președinte ISTT. Este deosebit de plăcut 
să văd că numărul participanților crește de la an la an și să 
observ că industria de tehnologii trenchless din România 
este în creștere. 

 România este o țară cu multiple oportunități, 
dacă oferim soluții rapide și sustenabile pentru construcția 
și reabilitarea utilităților acest lucru ajută nu numai 
economia, cât și angajatorii aceștei țări frumoase. Sigur, 
avem nevoie de mai multă formare si training pentru 
profesioniști astfel încât România să joace un rol principal 
pe harta pieței de tehnlogii trenchless în Europa de Est.”
 De asemenea, în deschiderea oficială a 
evenimentului au luat cuvântul și Klaus Beyer, Director 
Executiv GSTT și Vice-Președintele Asociației Române 
pentru Smart City și Mobilitate, Cristian Dragu. 
 Evenimentul a fost împărțit în 4 paneluri. Primul 
panel a fost dedicat deschiderii oficiale și a fost urmat de 
două paneluri cu prezentări tehnice din zona tehnologiilor 
pipeline și a sistemelor de reabilitare a rețelelor de apă 
și canalizare. Prezentările au inclus expuneri de proiecte 
locale și internaționale pentru direct pipe, microtunneling 
și reabilitarea conductelor de gaze.  Ziua de conferință s-a 
încheiat cu sesiunea de decernare a premiilor pentru proiecte 
din domeniul tehnologiilor trenchless - TRENCHLESS 
AWARDS.
 Împreună cu partenerul de mobilitate Porsche 
România invitații au avut plăcerea sa fie preluați de la 
aeroport cu un VIP Shuttle beneficiind astfel de o experiență 
de neuitat. Gala Trenchless Romania Awards nu este doar 
despre proiectele din domeniul trenchless, ci este mai 
ales despre oamenii din spatele acestor proiecte, oameni 
ce au reuşit ca prin întreaga lor activitate să contribuie 
semnificativ la dezvoltarea acestor tehnologii.
 În această ediție, câștigătorul premiului la categoria 
soluții de reabilitare a conductelor / Trenchless Pipe 
Relining a fost CIS GAZ SA  pentru folosirea tehnologiei 
Primus Line în lucrarea de relining pentru o conductă de 
țiței OMV PETROM. Cel de-al doilea premiu la categoria 
Tunneling a mers către METROUL SA pentru proiectul 
Town to Countryside connectivity design with trenchless 
BIM. După cum spuneam, Trenchless Romania Awards 
este despre oamenii din spatele proiectelor, prin urmare 
premiul pentru contribuție semnificativă pentru tehnologiile 
trenchless în Europa de Est a mers către ROMNED 
INDUSTRIAL FOUNDATION SRL reprezentată de Ron 
Van Dam, General Manager pentru Trenchless Solutions for 
smart cities. 

Cristian Dragu Vicepreședinte ARSCM alături de Maria NAE Trenchless și 
Ron Van Dam, General Manager pentru Trenchless Solutions
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 Peste 2.500 de participanți, 50+ companii și start-
up-uri din zona tech și o agendă cu peste 120 de speakeri 
locali și internaționali care au surprins publicul cu teme 
de interes prin conferințele de pe cele 13 scene din cadrul 
celei mai mari expo-conferințe dedicată developerilor și 
pasionaților de tehnologie din România
 În  6 și 7 iunie, DevTalks a reunit la Romexpo 
peste 2500 de participanți în cadrul celei de-a șasea 
ediții.  
 Reprezentanți a peste 50 de companii de top 
din România au fost parte din expo-conferința care a 
reunit peste 120 de speakeri locali și internaționali de la 
companii precum London Stock Exchange Group, Red 
Hat, Microsoft, Smashing Magazine, Mozilla sau SAP. 
Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate s-a 
numărat printre partenerii evenimentului, iar Eduard 
Dumitrașcu, președintele asociației, a susținut o 
prezentare privind viitorul orașelor și modul cum acestea 
vor fi modelate prin intermediul soluțiilor de tip Smart 
City și a tehnologiei. 
 Noutățile ediției au fost cele două zile cu 13 
noi scene dedicate prezentărilor tehnice despre cele 
mai dorite tehnologii și inovații din industrie: Emerging 
Tech, Java, DevOps, Web, Mobile, Big Data & Cloud, 
Product Management, Security, SAP, QA & Testing, 
Digital Transformation, Smart Everything.
 Agenda evenimentului a adus peste 100 de 
speakeri, lideri și profesioniști locali și internaționali 
din Statele Unite ale Americii, China, India, Marea 
Britanie, Olanda, Estonia și nu numai. Printre aceștia 

putem aminti nume sonore ca Ann Neidenbach – Global 
Head, LSEG Technology and Chief Information Officer, 
Marcus Biel – Director of Customer Experience la Red 
Hat, Tom Raftery – Global Vice President, Futurist & 
Innovation Evangelist la SAP, Vitaly Friedman – Co-
founder Smashing Magazine, Eleanor Watson – Artificial 
Intelligence (AI) & Robotics la Singularity University, 
Steve Poole – Developer Advocate la IBM și mulți alții.
 Eduard Dumitrașcu, președintele Asociației 
Române pentru Smart City și Mobilitate, speaker în 
cadrul evenimentului, a susținut o prezentare privind 
modul în care orașele se reinventează prin utilizarea 
tehnologiei și modul în care România se poate dezvolta 
conectându-se la acestă industrie emergentă, de Smart 
City: “Înaltul grad de conștientizare a fenomenului Smart 
City la nivelul municipalităților, fie prin intermediul a 
zeci de proiecte implementate, prin simple declarații de 
intenție sau planuri pentru viitor, reprezintă o realitate. 
Piața începe, de asemenea, să modeleze necesitatea de 
a teoretiza noțiunile de Smart City și de a construi un 
nucleu de specialiști în cadrul unei municipalități care 
are o mare responsabilitate și capacitate de decizie în 
acest segment. Numărăm peste 330 de proiecte Smart 
City implementate la nivel național - multe în comparație 
cu anii precedenți, foarte puține raportate la potențial sau 
piața globală, proiecte care îmbunătățesc comunitățile 
locale, rezolvă o serie de probleme și crează oportunități 
de dezvoltare economică.”

cea mai mare expo-conferință 
dedicată developerilor și 
pasionaților de tehnologie 
din România a avut loc în 
perioada 6-7 iunie
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Comisia Europeană a lansat proiectul intitulat  ”The Once-One 
Principle - TOOP”, proiect care face parte din Planul de acțiune 
al Uniunii Europene privind guvernarea electronică 2016-2020 
care va contribui la creșterea eficienței pieței unice digitale. 
Prin intermediul proiectului se va asigura că informațiile 
sunt furnizate către administrațiile publice o singură dată, 
indiferent de țara de origine a companiei în conformitate cu 
principiul Once-Only (o singură dată) organismele publice 
ar trebui să ia măsuri pentru a face schimb de date cu diverse 
instituții/organisme publice cu respectarea normelor privind 
confidențialitatea și protecția datelor la nivel național cât și la 
nivel transfrontalier. Proiectul va pilota în diferite domenii:
(1) e-servicii transfrontaliere pentru mobilitatea afacerilor;
(2) actualizarea datelor companiilor conectate;
(3) certificate on-line navale pentru a conecta 60 de sisteme 
informatice din cel puțin 20 de țări. Piloții vor testa arhitectura 
federalizată și vor oferi, de asemenea, o valoare reală pentru 
administrațiile publice și mediul de afaceri prin accelerarea 
furnizării de servicii și înlesnirea procedeelor IMM-urilor de a 
opera cu ușurință în piața unică digitală.
 TOOP are ca scop promovarea cooperării transfrontaliere între 
autorități și oferirea posibilității de control și de transparență în 
ceea ce privește operațiunile de afaceri la nivel transfrontalier. 
România este reprezentată în cadrul proiectului de către ICI 
București, coordonator național și ONRC ca și partener.
Care este rolul ICI București în formarea generațiilor și 
mentalităților viitoare?
Începând cu anii ’90,  ICI București a dorit să aibă un rol 
activ în formarea generațiilor viitoare și a mentalităților 
acestora, atât prin atragerea de noi cercetători în cadrul 
echipelor institutului, cât și prin realizarea de aplicații destinate 
schimbării mentalității și influențării tinerei generații în 
utilizarea sustenabilă a resurselor României. Astfel de aplicații 
au vizat domenii de nișă, cum ar fi utilizarea energiilor curate 
(abordând în special domeniul fotovoltaic și eolian), utilizarea 
eficientă a energiei (în asigurarea unui consum redus de 
energie în locuințe și în școli, cât și în utilizarea de aparatură 
electrocasnică și electronică eficientă energetic), protecția 
mediului și limitarea schimbărilor climatice. Proiectele în care 
a fost implicat institutul de-a lungul timpului, s-au desfășurat 
atât la nivel național, cât și internațional. De exemplu, ICI 
București a participat în consorții internaționale, la realizarea 
unor jocuri inteligente ce au fost utilizate în competiții la nivel 
European și în concursuri interșcolare din diferite țări, premiind 
echipa care propune cea mai eficientă soluție de oraș al 
viitorului. Deasemenea, institutul s-a implicat în realizarea de 
materiale didactice interactive și în organizarea/co-organizarea 
de workshop-uri cu elevi și studenți pe tematici de reducere 
a consumului de energie, protecție a mediului și limitarea 

schimbărilor climatice.
Cât este de benefic conceptul Smart City pentru ICI?
În prezent, sub coordonarea MCSI, ICI București este implicat 
în elaborarea Strategiei Naționale pentru Smart City. Avem 
deja o experiență anterioară în domeniul Smart City, fie că 
este vorba de realizarea de platforme, de facilitarea accesului 
la inițiative de Smart City, de asigurarea securității sistemelor 
și comunicațiilor aferente acestui concept, fie că ne referim la 
abordări concrete în probleme de management și siguranță a 
locuințelor inteligente sau a persoanelor cu boli cronice sau a 
celor în vârstă din spitale sau din case inteligente.
În viitor, bazându-ne pe experiența noastră anterioară, ne 
propunem să ne implicăm, alături de parteneri instituționali 
din țară și străinătate, în proiecte pe subiecte de Smart City, 
dezvoltând și implementând aplicații conforme acestui concept. 
Trebuie ținut cont că astfel de abordări implică colectarea unor 
volume uriașe de date, transmiterea, memorarea și procesarea 
lor; analiza lor avansată utilizând tehnici bazate pe inteligență 
artificială este de primă importanță.
Cum ar îmbunătăți activitatea Institutului implementarea 
acestui concept creativ-inteligent?
Cercetătorii din ICI București consideră foarte importantă 
abordarea subiectelor de Smart City, care se finalizează prin 
dezvoltarea unor aplicații complexe de mari dimensiuni și în 
care coexistă îmbinate materializări ale experienței dobândite 
în domenii diferite, cum ar fi achiziția în timp real a unei 
cantități mari de date, memorarea lor utilizând sisteme SQL 
sau NoSQL, procesarea datelor folosind tehnici de Big Data 
Analytics, siguranța transmiterii și prelucrării lor și prezentarea 
lor către utilizatorii finali, folosind dispozitive diverse (tablete, 
telefoane mobile, etc). Nu trebuie uitat faptul ca utilizatorul 
lucrează interactiv cu astfel de aplicații, sugestiile și deciziile 
lui furnizate on-line fiind de un real ajutor în îmbunătățirea 
performanțelor sistemelor realizate.
Au existat până acum colaborări între ICI și alte companii 
pentru crearea de soluții SmartCity?
ICI București a colaborat și colaborează în realizarea unor 
soluții de Smart City. Considerăm că pentru domenii de o 
asemenea complexitate, lucrul în echipe multidisciplinare are 
un aport semnificativ și aduce plus valoare rezultatului final.
V-ați gândit la implementarea anumitor proiecte Smart în 
perioada imediat următoare?
Suntem într-un proces continuu de identificare a unor noi 
oportunități și surse de finanțare pe baza cărora să putem 
implementa noi proiecte de Smart City. Ne dorim ca astfel 
de proiecte să fie implementate în colaborare cu unitățile 
teritoriale implicate în acest demers.

Abordarea Smart 
City în 

Prof. dr. ing. mat. Adriana ALEXANDRU
Director General  ICI
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în librării
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Domnul Ciprian Caragea, expert ARSCM Big Data & 
IoT, expert la Institutul Național de Statistică și prorector 
Universitatea Ecologică din București, a participat în 
perioada 20-21 mai 2019 la cea de-a șaptea ediție a 
conferinței internaționale  ”Use of R in Official Statistics”, 
organizată sub egida Președinției României la Consiliul UE, 
desfășurată  în cadrul Institutului Național de Statistică. 
Scopul conferinței a fost acela de a oferi un forum public 
în care cercetătorii din mediul academic și din institutele 
de statistică pe care le reprezintă să facă schimb de idei și 
să discute evoluția software-ului utilizat în mod obișnuit în 
statisticile aplicate (www.urosconf.org). De-a lungul celor 
șapte ediții ale evenimentului participarea internațională a 
crescut continuu, de la 6 țări în anul 2014, la peste 30 de țări 
în anii 2018 și 2019.
În ultimele două decenii, software-ul R a devenit „lingua 
franca” pentru statisticieni, metodologi și cercetători de 
date din întreaga lume. Motivele pentru care R este din ce 
în ce mai abordat sunt clare: există o comunitate activă de 
utilizatori la nivel mondial, există un sprijin larg din partea 
industriei și combină o mare cantitate de funcționalități 
pentru pregătirea datelor, metodologia, vizualizarea și 
dezvoltarea aplicațiilor. În cele din urmă, R este un produs 
software gratuit și Open Source, ceea ce îl face un mediu 
ideal pentru partajarea, colaborarea și industrializarea 
statisticilor oficiale.
Dintre tehnicile și sursele de date utilizate în prezent 
în statistica oficială amintim doar câteva: web scraping 

pentru locurile de muncă disponibile în mediul on-line; 
pentru colectarea informațiilor privind prețurile produselor 
vândute on-line; dar și pentru îmbunătățirea datelor 
privind registrul întreprinderilor; Big Data ca sursă pentru 
informațiile utilizate pentru a înlocui sau a completa mai 
multe surse tradiționale de date, cum ar fi cele colectate prin 
chestionare în anchetele statistice sau datele provenite din 
surse administrative; mesajele din rețelele de socializare 
pot fi utilizate pentru mai multe tipuri de indicatori, cum 
ar fi indicatorul privind încrederea consumatorilor; IoT ca 
sursă de date disponibile în timp real, precum consumul de 
energie electrică, gaze și apă din gospodării.
Tehnologiile IoT și Big Data sunt tot mai prezente în 
preocupările institutelor naționale de statistică, iar utilizarea 
acestora în cadrul unor parteneriate cu municipalitățile 
locale, cu mediul academic și cu cel de business vor putea 
facilita diseminarea informației cerută de utilizatorii 
acesteia într-un mod tot mai rapid, mai eficient și o vor face 
mai ușor accesibilă.
Conceptul de Smart City presupune în mod evident, 
utilizarea informației din toate sursele disponibile, printr-o 
colaborare instituțională, și transformarea informației în 
date cu relevanță pentru decidenții de la nivelul structurilor 
locale sau centrale, dar și pentru mediul de afaceri sau 
cel academic. Statisticile dezvoltate pe aceste tehnologii 
au un tot mai mare sprijin în ultimii ani, iar aici amintim 
Memorandumul semnat la București în 12 octombrie 2018, 
privind Trusted Smart Statistics.
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