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România fără ghișee. Pentru că ghișeul
este o mentalitate. O ancoră în trecut. România
fără ghișee nu înseamnă roboți și nici lipsa
oamenilor. Înseamnă că personalul din
instituțiile publice poate face munca pentru
care s-a pregătit, în timp ce automatizarea
preia sarcinile repetitive, lipsite de valoare
adăugată.

Nicio societate nu a fost pregătită pentru
criza sanitară din 2020, chiar și cele mai
performante națiuni au fost zdruncinate de
limitările impuse de Covid-19. Niciodată nu s-a
pus atât de multă tehnologie în slujba omenirii.
Este momentul să analizăm cu răbdare cum
stăm acum, la aproape doi ani de la noua
resetare a omenirii, și mai ales, cum înțelegem
să transformăm orașele în noul context.

Pentru prima oară, la nivel național, ne
preocupăm de subiecte precum identitatea
digitală, portofel digital, e-guvernare și
beneficiile pe care le putem avea prin
transformarea digitală. De modul în care
planificăm acum orașele va depinde viitorul
acestora. PNRR poate fi un instrument
extraordinar, dar nu ne va ajuta dacă nu vom
avea capacitatea de absorbție. La fel cum
pandemia a accentuat discrepanțele între
comunitățile cele mai dezvoltate, care au
evoluat mult mai rapid, față de cele ale căror
primării nu au încă o adresă oficială de email.

Campania România fără ghișee este o
inițiativă rezultată în urma studiilor pe care le-

am realizat la doar două luni de la debutul
pandemiei, Impactul Covid-19 asupra
administrației publice locale, (mai 2020), a
celor realizate la un an distanță Smart Cities:
Impactul digitalizării asupra instituțiilor din
România în contextul crizei de sănătate 2020
(mai 2021), Cloud privat: Nevoi și așteptări în
cadrul administrației centrale (iunie 2021),
precum și a celor ale partenerilor și membrilor
noștri Digitalizarea comunelor din România,
(Holisun&ACoR, 2021). Studiilor li se adaugă
zecile de întâlniri de lucru, workshop-uri,
webinarii și evenimente, toate arătând că
suntem într-un moment de schimbare
profundă.

România fără ghișee ne arată că în
România, în anul 2021, un angajat are încă
nevoie de o zi liberă pentru a rezolva
”problemele” în raport cu administrația publică.

În decembrie 2019, la Palatul
Parlamentului, Asociația Română Pentru Smart
City lansa Carta România 2030, alături de
peste 400 de lideri ai industriei Smart City din
România. Un demers menit să atragă atenția
asupra nevoii de digitalizare a comunităților, de
transformare și transpunere în acord cu
vremurile pe care le trăiam. Doar trei luni mai
târziu, realitatea ne arăta nevoia reală de
automatizare a proceselor, de acceptare a
noilor tehnologii pentru a ne scuti de birocrație.
Avem pentru prima oară o inventariere a
serviciilor publice, în timp ce în martie 2020
semnătura digitală era un mister. Avem pentru
prima oară o lege care interzice solicitarea de
către instituțiile statului a unor documente
emise de instituțiile statului. Sigur că va mai
dura până când acest lucru va fi realizabil în
toată România, dar direcția este certă, nu ar
trebui să ne mai întoarcem niciodată la dosarul
cu șină și la ghișeu.

Cu drag,
Eduard Dumitrașcu
Președinte
Asociația Română pentru Smart City
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Cum ar fi să ajungi în aproape 15 minute pe
jos sau cu bicicleta la locul de muncă, școală,
magazin, sau la sala de sport? Brașovenii din
Cartier Coresi, cel mai amplu proiect de
regenerare urbană din România, se pot bucura
de cel mai nou concept de urbanism - ”orașul
sfertului de oră”. Ceetrus România,
dezvoltatorul proiectului Cartier Coresi, a
preluat și adaptat acest concept, lăsând în
urmă ”cartierele dormitor” (cartiere cu o
alimentară și o școală) pentru a face loc
orașului sfertului de oră. Pentru activitățile
copiilor, muncă, sport, servicii medicale și de
divertisment, locuitorii din Cartier Coresi nu
trebuie să traverseze de multe ori oraşul sau să
parcurgă zilnic zeci de kilometri pe străzi
aglomerate şi poluate.

Conceptul a fost lansat de Carlos Moreno,
profesor la Universitatea Sorbona, pentru Paris
și implementat de primarului orașului, Anne
Hildalgo. Acest trend poate fi cu ușurință aplicat
în vechile cartiere ce au potențial de ar fi
revitalizate: o veche fabrică în sală de
spectacole sau centru sportiv, un loc viran într-
un loc de joacă.

Cartier Coresi reprezintă primul demers de
reînnoire urbană și remodelare a unei zone
industriale aflate în zona de nord a oraşului.
Ceetrus a dezvoltat un proiect integrat de
revalorizare a fostei platforme industriale
Tractorul. În analiza privind dezvoltarea
proiectului, compania a ținut cont în primul rând
de impactul proiectului asupra mediului şi
reutilizarea urbană a terenului.

Cartier Coresi integrează cele patru
funcționalități dezvoltate de Ceetrus: Coresi
Shopping Resort, Coresi Avantgarden (alături
de Kasper Development), Coresi Business
Campus (alături de Ascenta) și hotelul Qosmo,
inaugurat în iulie 2021 și operat de către
Kronwell.

Coresi reprezintă cartierul prietenos cu
locuitorii lui, în care totul se rezolvă la un sfert
de oră de mers pe jos sau cu bicicleta.
Brașovenii care locuiesc aici nu mai sunt
nevoiți să petreacă mult timp în trafic sau să se
deplaseze pentru a avea acces la diverse
facilități: centru comercial, săli de fitness,
băcănii, bănci, magazine de telefonie,
restaurante, cabinete stomatologice. În ”orașul
de 15 minute”, poluarea aerului este substanțial
redusă. Locuitorii acestui cartier se pot bucura
și de o calitate îmbunătățită a vieții, de un loc
unde vecinii găsesc tot ce au nevoie pentru a
socializa și de a trăi într-un mediu armonios și
dinamic.

În toate proiectele dezvoltate, misiunea
Ceetrus este de a-și asuma rolul de facilitator,
de catalizator urban și comunitar, rol care
devine indispensabil pentru o dezvoltare
urbană coerentă și durabilă în România.

Astfel, în contextul misiunii de a construi şi
dezvolta orașul demâine Ceetrus a demarat un
nou proiect de regenerare urbană – Reșița
2030: Împreună schimbăm fața orașului,
amplasat pe platforma industrială Mociur -
UCMR Reșița, cu un masterplan ce include
funcțiuni mixte și o perspectivă de dezvoltare

De la regenerare
urbană la
comunități smart

Cartier Coresi & Reșița



11smartcitymagazine.ro

de 15 ani.
Masterplanul pentru Reșita presupune o

dezvoltare în patru etape – retail, office,
divertisment și hotel, corelată cu 3 faze de
dezvoltare de rezidențial, având o anvergură
totală de 49.200 de metri pătrați și 1.900 de
unități locative. În toate elementele
arhitecturale s-a avut în vedere păstrarea
caracteristicilor locale, definitorii pentru Reșița:
metal, cărămidă, spații verzi generoase.

Viziunea și conceptul proiectului integrează
și strategia de dezvoltare și mobilitate locală și
regională a autorităților locale. Proiectul își
propune să faciliteze conexiunile din
comunitate și să contribuie la dezvoltarea
sustenabilă a orașului.

Pentru Ceetrus, viitorul este strâns legat de
viziunea și misiunea pe care și le-a asumat:
actor major al regenerării urbane și comunitare
din România. Compania își dorește să dezvolte

proiecte mari, de impact, în zona regenerării
urbane, prin care să contribuie la dezvoltarea
României, în colaborare cu administrațiile
locale și centrale. În acest sens, Ceetrus își
dorește să dezvolte în continuare acele locuri
unice care să aducă bucurie oamenilor zi de zi.
Această orientare depășește cadrul unui
proiect de retail, rezidențial sau office – este o
orientare către nevoile comunităților.

În ianuarie 2021 grupul francez deținut de
familia Mulliez, a anuțat crearea companiei de
servicii Nhood care acționează în numele
companiilor Asociației Familiale Mulliez (AFM) -
printre care se numără și Ceetrus. Nhood
acționează în numele proprietarilor de active
imobiliare, precum Ceetrus, și parteneri terți
(din exteriorul ecosistemului AFM) care și-au
manifestat deja încrederea în parteneriatul cu
Nhood (Morgan Stanley în Italia, Pharos Real
Estate Fund SCA în Luxemburg, Primonial și
CNP în Franța).



Smart City Magazine

12



13smartcitymagazine.ro

Interviu Dragoș C.-L. PREDA, Director general al
Societății Naționale de Radiocomunicații

RADIOCOM (Societatea Națională de
Radiocomunicații S.A. – S.N.R.) este lider în
domeniul broadcasting-ului la nivel național, fiind
principalul furnizor de servicii de broadcasting
pentru posturile publice de radio și televiziune,
precum şi un jucător important în domeniul
comunicaţiilor electronice.

RADIOCOM, conform actului de înființare, are
ca obiect principal de activitate transportul și
difuzarea cu mĳloace radio a programelor naționale
publice pentru Societatea Română de
Radiodifuziune (SRR) și Societatea Română de
Televiziune (SRTv), ceea ce reprezintă o importantă
componentă strategică pentru asigurarea
transmisiilor în situații de urgență.

Prin difuzarea programelor publice de radio și
televiziune, RADIOCOM îndeplinește un serviciu
public esențial, constând în asigurarea continuităţii
dreptului la informare gratuită a populaţiei, ca drept
constituțional al cetățenilor României.

În sfera comunicaţiilor electronice, investiţiile
companiei au permis crearea unei infrastructuri
puternice şi moderne, care asigură transmisii de
date, internet, telefonie, precum şi semnale de
modulaţie aferente transmiterii programelor de
radio şi televiziune.

În cadrul Centrului Naţional de Comunicaţii –
RADIOCOM, se află Centrul de Date (Data Center)
RADIOCOM, care oferă, într-un mediu securizat și
protejat, servicii de co-locare clienţilor persoane
juridice.

De asemenea, RADIOCOM operează cel mai
mare teleport din Europa Centrală şi de Sud-Est.
Este vorba despre Centrul de Comunicaţii prin
Satelit Cheia, situat în județul Prahova, care are în
componenţă un HUB pentru transmisii de date,
VoIP şi Internet. RADIOCOM este o companie
mare, cu 1.234 de angajaţi, la 30 septembrie 2021.

Am analizat cu atenție și pragmatism atât
mediul extern în care evoluăm, adică piața de
comunicații electronice, cât și mediul intern, și de
aceea consider că RADIOCOM trebuie să-și
propună un nou cadru strategic ambițios prin care
să-și definească noile coordonate de evoluție.
Acest nou cadru strategic general trebuie să
asigure modernizare, dezvoltare, performanță și un
loc de muncă mai bun pentru angajați.

Întreg procesul de digitalizare a radiodifuziunii
terestre va contribui la o transformare economică
inovatoare și inteligentă, emisii scăzute de carbon
și dezvoltarea sustenabilă a unui sector important
din economia României, iar RADIOCOM va fi parte
activă și cea mai importantă din acest proces.

Vom căuta căile prin care RADIOCOM să
sprĳine obiectivele-cheie naționale importante, ca
de exemplu, digitalizarea procesului educațional și
interconectarea bazelor de date, atât la nivel de
sistem educațional, cât și în raport cu alte domenii,
pentru a permite abordări integrate. În condițiile în
care România își promovează și consolidează
profilul european de lider în domeniul securității
cibernetice și al telecomunicațiilor de mare și foarte
mare viteză, mai ales în contextul găzduirii sediului
centrului european de securitate cibernetică, este
deosebit de important ca RADIOCOM să identifice
și să valorifice oportunitățile acestui context
favorabil pentru dezvoltarea de servicii inovative.

Angajamentul meu față de aspectele
menționate mai sus este unul total. STRATEGIA
GENERALĂ 2021-2025 reprezintă în esență reacția
RADIOCOM la mediul competitiv în care evoluează.
Mi-am asumat cu responsabilitate un mandat care
să fie dus până la capăt într-un ritm susținut și voi
rămâne mereu alături de un domeniu pe care-l
trăiesc cu pasiune și responsabilitate.
SCM: Perioada pe care o traversăm de la
începutul anului 2020 reprezintă o provocare
sau o oportunitate a RADIOCOM?

Odată cu debutul pandemiei de COVID-19,
digitalizarea a devenit o componentă esențială a
răspunsului la criza economică cauzată, având
potențialul de a oferi soluții pentru multe dintre
provocările cu care se confruntă societatea, pentru
că tehnologiile digitale nu schimbă doar modul în
care oamenii comunică, ci și felul în care aceștia
trăiesc și lucrează.

În acest context, este evident că soluțiile digitale
stimulează competitivitatea și inovația, oferind

Procesul de digitalizare a radiodifuziunii
terestre va contribui la o transformare

economică inovatoare și inteligentă
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oportunități importante în domeniul
telecomunicațiilor, iar pentru RADIOCOM
reprezintă o oportunitate, și în același timp și o
provocare, în ceea ce privește îmbunătățirea și
diversificarea serviciilor oferite.

RADIOCOM își propune parcurgerea unui nou
ciclu evolutiv de 5 ani, aferent perioadei 2021-2025,
în baza unui cadru strategic general care să ofere o
viziune pe termen scurt, mediu și lung - până în
2030/2035. Scopul principal este de a defini o nouă
orientare strategică a RADIOCOM, astfel încât
provocările viitorului să poată fi depășite, iar
obiectivele strategice să poată fi îndeplinite cu

succes.
Criza medicală ne-a zguduit viața din temelii și

ne-a făcut să regândim conexiunile dintre sănătatea
noastră, cea a mediului și profiturile companiilor.

De asemenea, în Strategia recent înaintată,
odată cu preluarea mandatului asumat, am luat în
considerare și perioada post-pandemie, când
mediul extern va fi caracterizat de imprevizibilitate,
o perioadă de așezare și redefinire a domeniilor și
a piețelor, iar pe piața de comunicații vom vedea o
neuniformitate pe zone, sectoare și categorii de
clienți. Prin urmare, Strategia / viziunea asumată
trebuie să asigure trecerea fără sincope la noul
“normal” prin concentrarea pe patru imperative
cheie:

-implementarea noilor tehnologii prin
transformare digitală, modalitate prin care se
optimizează procesul funcțional operațional și
eficiența costurilor;

-furnizarea de servicii digitale de înaltă calitate
pentru îmbunătățirea experienței clienților și care să
accelereze diferențierea față de concurență sau
pentru anumite categorii de servicii să consolideze
relațiile comerciale existente;

-implementarea conceptului de sustenabilitate;
-încheierea de parteneriate pentru a consolida

sau extinde capabilitățile tehnologice și comerciale.
Am “realimentat” deja canale vechi fundamentate
de parteneriate strategice ale statului român;

-accesarea unei palete mai largi de surse de
finanțare și, astfel, am înființat Unitatea de accesare
fonduri europene și surse externe de finanțare;
și, nu în ultimului rând, transformarea
organizațională, definirea indicatorilor de
performanță, pregătirea continuă a personalului și
încadrarea acestuia la nivelul dinamicii din piața
TIC. Deja am demarat, în scurtul timp de la

preluarea mandatului, toate aceste procese.
SCM: Poate RADIOCOM să devină un centru de
inovare și care sunt specializările/domeniile de
interes pentru următorii 5 ani?
Conceptul de sustenabilitate reprezintă pentru
RADIOCOM angajamentul nostru în evoluția pe
termen lung, într-un echilibru între protecția
mediului, dezvoltarea economică și componenta
socială, deoarece înțelegem rolul nostru important
și contribuția noastră valoroasă la îndeplinirea
obiectivelor strategice de ordin superior, pentru
transformarea digitală a României până în 2030, ca
țară membră a Uniunii Europene.
Pe termen mediu, ne propunem să ne transformăm
într-o companie ”ecocentrică”. Această viziune se
aliniază la un tablou strategic superior - Deceniul
digital al UE 2030, care se articulează în jurul a
patru domenii care fac parte din busola digitală,
respectiv:

-competențe digitale;
-transformare digitală;
-infrastructuri reziliente;
-digitalizarea serviciilor publice și răspunsul

coerent la noul mediu generat și accelerat de
pandemie: tele-școala (România educată), tele-
muncă, e-comerț etc. și transpunerea ultimelor
evoluții tehnologice prin respectarea
memorandumului și a angajamentelor de la nivelul
UE.

RADIOCOM poate deveni un jucător de nișă
redutabil, prin promovarea de servicii de înaltă
calitate, individualizate pe client și care să acopere
în mod concentrat unul sau mai multe segmente
mai mici din zona de servicii IoT și/sau rețele private
5G, neacoperite sau slab acoperite de către
jucătorii majori. Piața de IoT va avea, în viitor,
disponibilitatea cea mai mare pentru creștere
deoarece este încă slab dezvoltată, iar predicțiile de
creștere sunt semnificative, doarece se va adresa
unei game extrem de diversificate de aplicații și
utilizatori, atât din zona populației, cât și din zona
industrială, inclusiv din perspectiva susținerii
Industriei 4.0.

În cadrul pilonului strategic RADIOCOM
abordează următoarele problematici:

-digitalizarea sectorului de radiodifuziune
terestră T-DAB+ și DRM30;

-convergența tehnologică la o unică tehnologie
de transport – IP;

-dezvoltarea de tehnologii noi terestre: IoT (ex.
LoRaWAN), MVNO/slice de rețea 5G;

-dezvoltarea de tehnologii noi spațiale: servicii
de bandă îngustă, IoT, radar spațial, comunicații
optice și Quantum Key Distribution;

-eficientizarea sistemelor de transmisiuni
existente – WiMax, FO/DWDM/IP-MPLS;

-îmbunătățirea capacităților de reziliență a
infrastructurilor existente.
SCM: Cum se poate interconecta societatea cu
alte entități ale statului pentru a aduce plus
valoare?

Dacă vrem să avem o societate digitalizată,



dacă vrem să transpunem în mod corect toate
soluțiile pe care le reclamăm și de care avem
nevoie pentru tele-școală, tele-muncă, e-sănătate
trebuie să avem comunicații transpuse corect în
România. Despre acest lucru s-a discutat în cadrul
reuniunilor informale ale miniștrilor comunicațiilor
de la nivel european din 5 mai, respectiv 5 iunie
2020, unde vicepreședintele Comisiei Europene,
Margrethe VESTAGER, cât şi Thierry BRETON,
comisarul pentru Piața unică, au punctat acest
lucru. Este o realitate. Trebuie să avem această
conectivitate atât în mediul urban, cât şi în mediul
rural, pentru a putea să vorbim realmente despre
interoperabilitate. Conectivitatea trebuie transpusă
la cele mai înalte standarde în telecomunicații sau
comunicații electronice în bandă largă – broadband,

cum se zice la nivel european.
În viziunea pe care am transpus-o deja în model

draft legată de orașe și comunități inteligente,
trebuie să vorbim despre coeziune socială – pentru
că nu putem discuta despre oraşe, unități
administrativ teritoriale, fără oameni. Coeziunea
socială se va face când toate comunitățile vor
dispune de aceleași standarde și aceleași servicii
adecvate și acest lucru se va realiza prin
interconectare la cele mai înalte standarde pentru
toate comunitățile.

România a avut o situație fericită, lăudată, în
timpul pandemiei, în timpul stării de urgență, colegii
de la CERT.RO şi de la STS s-au implicat masiv
pentru atacurile malițioase din această perioadă, în
special în mediul urban. Dar trebuie să fim realişti –
conectivitatea nu este atât de lăudabilă inter și intra
județean.

Un alt lucru extrem de important este
transpunerea pachetului normativ Codul European
al Comunicaţiilor Electronice. Această Directivă
stabilește un set de norme actualizate pentru
reglementarea comunicațiilor electronice în țările
UE, servicii de telecomunicații, facilități și servicii
asociate. Totodată, prin acest cod se stabilesc
sarcini pentru autoritățile naționale de reglementare
și pentru alte autorități competente și se instituie un
set de proceduri pentru a asigura armonizarea
cadrului de reglementare la nivelul întregii Uniuni
Europene. Tot în acest set se regăsesc și anumite
specificații legate de normativele din construcții, mă
refer la acele normative de care s-au blocat și se

blochează întotdeauna inclusiv operatorii, în
vederea transpunerii juste și cât mai rapide a
interconectării.

De asemenea, acest pachet vizează stimularea
concurenței și creșterea investiţiilor în rețelele 5G.
Ca să putem genera competitivitate pe piața din
România trebuie să vorbim de furnizarea pe piața
de aici a acelor standarde și soluții tehnologice la
cel mai înalt nivel la fel ca și în celelalte state ale
UE. Altfel nu vom putea să vorbim despre
competitivitate pe piață. Avem în vedere
conectivitatea de înaltă calitate, dar şi un nivel
ridicat de protecție a consumatorilor, mai multe
opțiuni de servicii digitale inovatoare.

Obiectivele propriu zise ale acestui Cod, a cărui
viziune se va întinde pe cel puţin două decade,
vizează promovarea conectivității și adoptării
rețelelor de foarte mare capacitate, inclusiv a
rețelelor fixe, mobile și pe suport radio. Am dezbătut
deja modele prin care vom răspunde cât mai
repede acestei solicitări de interconectare a acelor
unități care în prezent nu sunt deservite de internet
sau internet la vitezele juste, pentru a furniza un
serviciu școlar adecvat.

Totodată, acest Cod vizează și promovarea
intereselor cetățenilor UE prin permiterea unui
maxim de beneficii în termen de posibilități de
alegere preț și calitate. Menținerea securității
rețelelor este imperativă tocmai pentru a genera
acea încredere pe care o căutăm cu toții în special
pentru zona de utilizatori finali, asigurarea protecţiei
consumatorilor prin norme și abordarea nevoilor
anumitor grupuri sociale - în special persoane cu
dizabilități, vârstnici și persoane cu nevoi sociale
speciale.

Aşa cum am mai spus, această viziune pentru
transpunerea Codului este una pe termen foarte
lung și este generatoare de o piață stabilă, care să
fie predictibilă și să ofere încredere inclusiv
investitorilor. Țările UE trebuie să asigure
operatorilor predictibilitate în ceea ce privește
autorizarea utilizării spectrului de frecvenţe radio
pentru cel puțin 20 de ani, astfel încât să
promoveze investițiile, în special în conectivitatea
5G. Deja vorbim la UE de 5G, 5G plus, o
convergență sporită a procedurilor naționale de
selecție printr-un forum de evaluare Inter Pares.

Trebuie dezvoltate abilităţile digitale pentru a
beneficia realmente de transpunerea corectă a
soluțiilor de la nivelul UE, fiind nevoie ca atât
furnizorii de servicii – funcţionari publici și cadrele
din școli, cât și utilizatorii finali să dispună de aceste
abilități digitale.

Nu putem vorbi de oraşe inteligente fără a vorbi
de abilitățile necesare comunității care generează
productivitatea unei comunități inteligente.
SCM: Cine sunt clienții RADIOCOM?

Portofoliul variat de servicii se adresează, în
principal, segmentului de clienţi business, dar şi
segmentului rezidenţial.

Calitatea infrastructurii şi a serviciilor oferite au
permis RADIOCOM să câştige încrederea multor
clienţi importanţi din cele mai variate sectoare de
activitate.

15smartcitymagazine.ro
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Dacă, iniţial, principalul domeniu de activitate
era cel de broadcasting, prin care compania oferea
servicii unui număr restrâns de clienţi, principalii
fiind Societatea Română de Radiodifuziune şi
Societatea Română de Televiziune, în prezent,
portofoliul include aproape toţi operatorii de
telecomunicaţii din România care apelează la
infrastructura RADIOCOM, dar şi utilizatori finali de

servicii de comunicaţii electronice din domenii
importante ale economiei naţionale: bănci, instituţii
financiare, companii multinaţionale etc.

Printre clienții business, amintim: Societatea
Română de Televiziune, Societatea Română de
Radiodifuziune, S.C. Rartel S.A., Radio TRINITAS,
Ministerul Apărării Naționale, S.C. RCS & RDS
S.A., TELEKOM Romania Communications S.A.,
TELEKOM Romania Mobile Communications S.A.,
S.C. VODAFONE România S.A., S.C. ORANGE
Romania S.A., GTS Telecom, S.C. RADIO XXI
S.R.L., Societatea Națională de Transport Gaze
Naturale “TRANSGAZ” S.A., STFD TRANSFOND
S.A., Europe Development International-R S.A.
(Europa FM), S.C. Prime Telecom S.R.L., S.C. ABC
PLUS MEDIA S.A. (Național TV), S.C.
COMBRIDGE S.R.L., R.A. ROMATSA etc.

La 30 septembrie 2021, RADIOCOM deținea în
portofoliu un număr de 2.385 clienți, atât din
segmentul business, cât și din segmentul
rezidențial.
SCM: Care sunt proiectele de impact gestionate
sau inițiate de RADIOCOM, care pot aduce
transformarea în rândul comunităților locale?

Consider că, proiecte de impact pentru
RADIOCOM care vor avea ecou și vor contribui la
întreg lanțul de proiecte naționale de dezvoltare a
României sunt digitalizarea serviciilor de difuzare a
programelor publice de radiodifuziune, respectiv T-
DAB+/DRM30 și, în zona de comunicații
electronice, implementarea serviciilor de tip 5G.

Europa urmărește să obțină independența în
urmărirea de obiecte și fenomene naturale care ar
putea dăuna sateliților pe orbită sau infrastructurii
terestre, cum ar fi rețelele electrice de la sol.

Agenția Spațială Europeană (ESA) împreună cu
Agenția Spațială Română (ROSA) au creat
împreună un proiect care deschide României

posibilitatea ca prin folosirea infrastructurii deținute
de statul român la Cheia, prin intermediul
RADIOCOM, să dezvolte servicii de cercetare
spațială specific programelor de SSA (space
situational awereness) pe componenta SST (space
surveillance and tracking).

De asemenea, noul sistem VSAT deservește
clienți de servicii de comunicații electronice bazate
pe tehnologia VSAT. Caracteristicile tehnice ale
noului sistem VSAT asigură, în primul rând, o
eficiență spectrală mult superioară celei înlocuite,
precum și creșterea vitezelor maxime posibile de
upload/download la terminalul VSAT și/sau
reducerea dimensiunii antenei de client.

Nu în ultimul rând, dezvoltarea unor comunicații
fiabile și sigure constituie premisele angajamentului
meu și în acest sens, transpunerea comunicațiilor
optice și QKD.

Sistemele comerciale actuale se adresează în
principal guvernelor și corporațiilor cu cerințe
ridicate de securitate. Distribuirea cheilor prin curier
este de obicei utilizată în astfel de cazuri, în care nu
se crede că sistemele tradiționale de distribuție a
cheilor oferă suficientă garanție. Acest lucru are
avantajul de a nu fi limitat în mod intrinsec la
distanță și, în ciuda timpilor lungi de călătorie, rata
de transfer poate fi ridicată datorită disponibilității
dispozitivelor portabile de stocare de mare
capacitate. Diferența majoră a distribuției cheii
cuantice este capacitatea de a detecta orice
interceptare a cheii, în timp ce folosind curierul
securitatea cheii nu poate fi dovedită sau testată.
Sistemele QKD (Quantum Key Distribution) au și
avantajul de a fi automate, cu o fiabilitate mai mare
și cu costuri de operare mai mici decât o rețea de
curierat uman securizată.

De asemenea, nu omit o dimensiune dragă mie
și cititorilor Dumneavoastră: serviciile dedicate
dezvoltării Comunităților inteligente. Și aici deja
analizez utilizarea eficientă și profitabilă a WIMAX
și transpunerea LoRaWAN
Dragoș C.-L. PREDA, Director general al S.N.R.
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De la sistemele de filtrare, separare si purificare a
fluidelor, pana la cele de tratare a apei, am căutat de-a
lungul celor 17 ani de activitate, să livrăm continuu Fluid
Perfection. Mai precis, am identificat oportunități de a
face bine, acolo unde companiile se confruntau cu
provocări în fluxul de producție, si cel mai important, am
oferit soluții menite să facă diferența la toate nivelurile:
productivitate, calitate a serviciilor, siguranța angajaților
și impact asupra mediului înconjurător.

Prin tot ceea ce facem în Klarwin, propunem industriei
cele mai avansate soluții tehnologice pe care le
cunoaștem, pornind de la convingerea că numai prin
tehnologie avansată putem asigura beneficiarilor noștri
eficiența operațională în condiții de siguranță a
proceselor lor de producție, și prin aceasta o calitate
constantă a produselor lor.

Prin parteneriatul încheiat cu Asociația Română
pentru Smart City, Klarwin își dorește să răspundă cu
soluții sustenabile la unele dintre provocările cu care se
confruntă comunitățile din România: nevoia de creștere a
calității aerului și a apei, respectiv asigurarea unui
management integrat și performant al deșeurilor.
www.klarwin.com
www.e-klarwin.com

Klarwin,
pionier regional

parteneriat
strategic

Klarwin este un pionier regional prin prisma expertizei în sfera ingineriei aplicate proceselor
de producție și a soluțiilor tehnologice de vârf oferite liderilor din sectorul industrial, cât și un
susținător activ al strategiilor sustenabile pe termen lung.

Echipa Klarwin® este condusă de Adrian Dobre, fondator și CEO al companiei. În 2004,
Adrian a fondat compania Process Engineering SRL (deținătorul mărcii înregistrate Klarwin®) cu
viziunea de a oferi, la nivel regional, cea mai simplă cale de acces la soluții tehnologice de vârf
pentru aplicații industriale. După peste 17 ani de activitate, Adrian pune în slujba acestei viziuni
o echipă de peste 60 de specialiști de top, peste 250 de clienți și peste 15 parteneriate cu
producători de tehnologie, lideri mondiali în domeniu.
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Antreprenorul român Mădălin Tomescu a lansat
Kuziini, singurul concept-store de bucătării pe
comandă, operațional 100% digital, în urma
unei investiții nete de aproximativ 1.000.000 lei.
Fondatorul Kuziini are o experiență de
business de peste 20 de ani în industria
mobilei, unde a dezvoltat mai multe afaceri pe
segmentul de producție de mobilier rezidențial
și comercial, destinat hotelurilor, magazinelor,
sediilor de companii și universităților.
Concept store-ul Kuziini funcționează fără staff,
iar accesul clienților se face prin intermediul
unui sistem de face recognition instalat la
intrare. În acest fel, clienții, fie că sunt arhitecți
sau utilizatori finali, au acces în showroom 24
de ore din 24, șapte zile din șapte.
În interior, cu ajutorul a mai multe stații de lucru,
clienții se conectează la o platformă unde își
pot configura bucătăria în cele mai mici detalii,
iar costul acesteia va fi generat automat.
Pentru orice întrebare, utilizatorul trebuie doar
să apese un buton, și va fi conectat pe live chat
cu un arhitect din call-center-ul Kuziini, care îl
va ajuta în procesul de proiectare a bucătăriei.
În showroom există un scanner care măsoară
înălțimea utilizatorului final, pentru ca bucătăria
să fie proiectată în așa fel încât corpurile să fie
ușor de accesat de către beneficiar. De
asemenea, Kuziini pune la dispoziția clienților
un alt scanner performant, care odată plasat în
centrul bucătăriei din locuința clientului,
scanează toate detaliile legate de încăpere
(inclusiv dacă pereții sunt drepți sau nu), astfel
nu mai sunt necesare alte măsurători pentru
proiectarea bucătăriei.
”Noutatea absolută este Qsimo, un sistem de
operare și asistență clienți: este suficient să
atingi un obiect din showroom și vei primi prin
intermediul sistemului informații audio sau

video despre acesta. Acest sistem interactiv,
împreună cu toate celelalte detalii tehnologice
din modelul nostru de business, au rolul de a
reduce semnificativ timpul pe care un client îl
alocă pentru proiectarea bucătăriei pe care o
dorește. Știm cu toții că pentru clienții români
bucătăria este cel mai important spațiu din
casă, iar noi ne dorim o experiență de achiziție
cât mai simplă”, declară Mădălin Tomescu,
fondator Kuziini, care estimează o cifră de
afaceri de un milion de euro pentru primul an de
funcționare.

Antreprenorul Mădălin Tomescu lansează
concept-store Kuziini, singurul showroom
de bucătării din România operațional 100%
digital

Kuziini concept store



21smartcitymagazine.ro

Mădălin Tomescu, CEO Kuziini

Bugetul mediu pe care românii îl alocă pentru
achiziția unei bucătării premium poate ajunge și
la 10.000 de euro, iar livrarea se face în
maximum 25 de zile lucrătoare (față de durata
medie de 60-90 zile), indiferent de
complexitatea bucătăriei. Pe baza unei
aplicații, clientul primește constant informații
referitoare la statusul comenzii, exact ca în
cazul comenzilor online. Bucătăria vine cu
toate decupajele gata făcute (inclusiv cele
pentru electrocasnice), astfel încât montajul
durează durează circa 3 ore (față de durata
medie de 8-10 ore).
Kuziini dispune de două unități de producție
complexe în România și Bulgaria, dotate cu
tehnologie modernă și linii automatizate. Odată
ce clientul comandă o bucătărie, el este
conectat în timp real cu fabrica și vede toate
etapele procesului de producție.
”Tehnologia și inovația vor aduce schimbări
semnificative în următorii ani în industria locală
de mobilier, așa cum se întâmplă deja în alte
țări. Pasul către automatizare influențează
decisiv evoluția oricărei afaceri și conferă
avantaje majore antreprenorilor care au curajul
de a face lucrurile diferit. Există deja în
străinătate multe exemple de concepte complet
automatizate în industria de retail, ce au fost
foarte rapid adoptate de clienți. Pe segmentul
de retail FMCG au apărut și în România
magazine fără angajați, deschise de retaileri

foarte mari. Acesta este viitorul”, declară
Mădălin Tomescu, fondator Kuziini.
Concept-store-ul inaugurat pe 14 octombrie în
zona Unirii (Bd. Uniri 63) din București este
primul dintr-un lanț pe care Mădălin Tomescu
dorește să îl dezvolte în toată țara, anul viitor
urmând să fie deschise alte trei locații în Cluj,
Timișoara și Iași. De asemenea, antreprenorul
intenționează să dezvolte și un sistem de
franciză în următorii ani.
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Rolul și importanța dezvoltatorilor în comunitățile viitorului
Marius Alexandru Persenea
Chief Operating Officer Iulius

Transformare și regenerare urbană sau
reciclare urbană?

Tot mai multă lume vorbește despre
regenerare urbană, sau cum îmi place mie să
spun, reciclare urbană. Este un concept cât se
poate de practic și are legătură cu maximizarea
potențialului spațiului locuibil din orașe. În toată
lumea, la un moment dat, se creează spații
care și-au pierdut utilitatea, care nu mai sunt
frecventate de cetățeni sau care nu reușesc să
mai fie atractive.

Pentru că spațiul este scump și restrâns,
este mult mai ușor să îți reutilizezi spațiul
urban, decât să extinzi, prin urmare, în ultimii
zeci de ani a apărut acest concept de
reutilizare, de reciclare a spațiului urban și la
îndeplinirea acestui obiectiv contribuie jucătorul
privat, care are un concept definit, dar
bineînțeles și administrația locală. Cheia
succesului în proiectele de regenerare urbană
este tocmai această colaborare între mediul
privat, investițional și administrația publică.

Avem proiecte în Iași, Suceava, Cluj și
Timișoara. Suntem o parte extrem de implicată
în procesul de dezvoltare a comunităților, cred
că dincolo de caracterul istoric al celor trei
capitale regionale și centre universitare
puternice, e nevoie ca și calitatea orașului să
fie pusă în valoare într-o lumină favorabilă. La
acest lucru participă toți cei care investesc activ
în aceste comunități și prin proiectele pe care
le-am dezvoltat, am încurajat dezvoltarea
acestora. Este foarte interesant să ne uităm la
evoluția în timp și la percepția comunităților
respective. Nivelul încredererii și mândriei
acestor comunități este foarte ridicat, iar
încrederea și mândria atrag investiții care la
rândul lor generează mai multă încredere și
mai multă mândrie.

Cunoaștem foarte mulți primari, oameni din
administrațiile locale, dar și sociatatea civilă și
profesioniști din companii care vor să miște

lucrurile în comunitățile lor. Cum am putea să îi
ajutăm?

Cel mai mare risc al unei comunități locale
este să alunece într-o zonă de confort, când nu
se întâmplă nimic. Din perspectiva
administrativă, lucrurile ar trebui văzute la o
scară mai mare prin setarea unui interval de
timp lung, pe zeci de ani, nu pentru 2 sau 3 ani.

Pentru viziunea pe termen scurt plătim
foarte mult. De exemplu, o comunitate care
doreste sa facă o sală de sport la o capacitate

TRANSFORMARE ȘI
REGENERARE URBANĂ

Marius Alexandru Persenea
Chief Operating Officer Iulius
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Nivelul încrederii și mândriei acestor
comunități este foarte ridicat, iar
încrederea și mândria atrag investiții
care la rândul lor generează mai multă
încredere și mai multă mândrie.

”
ce presupune că 5000 - 6000 de oameni ar veni
astăzi la un eveniment, în proporție covârșitoare se
construieste o sală de 5000 de locuri. Peste 10-15 ani
vor fi necesare 10,000 locuri, și atunci se construiește
o altă sală. Efortul de a reveni în decurs de 10, 15, 20
ani asupra acelorași investiții este foarte mare.
Gândirea pe termen lung este singura care asigură
cel mai înalt grad de confort pentru cetățeni și
paradoxal, costul cel mai mic pentru contribuabil.
Societatea civilă cum ar trebui să se uite la aceste
proiecte de regenerare urbană?

Cum să privească comunitatea proiectele, e un
răspuns simplu: critic! Cred că prin dezbaterile
publice pe care le-am avut prin proiectele noastre,
am arătat că într-adevăr ne dorim această critică,
constructivă. Comunitatea își exprimă temeri, își
exprimă opinii, își exprimă păreri diferite, unele pro,
unele contra. Până la urmă comunitatea e clientul
nostru, iar ca în orice business trebuie să fie fericit.
Nu poți să ai clienți fericiți dacă nu ții cont de părerea
lor și indiferent câtă experiență ai, nu poți să
concurezi niciodată cu o masă de sute de mii de

oameni care gândesc, simt lucruri, văd
aspecte pe care nu le-ai luat în calcul în
conceptul tău pur de business. Dorim să
creăm investiții care să devină simbol al
comunităților respective și acest lucru
cred că l-am reușit. De unde stim asta?
Din opinia oamenilor.
Care este viziunea voastră de
dezvoltare pentru comunitățile, multe
din ele aflate într-o proximitate a zonei
magnet să spunem, Ciugud, 20 km de
Alba Iulia, Florești lipit de Cluj, etc.

Momentan nu avem produse
dezvoltate pentru aceste comunități, însă
acest lucru nu înseamnă că ele nu devin
tot mai atractive inclusiv pe piața real
estate-ului în România. Aceste
comunități au în perioada următoare o
șansă foarte mare de revitalizare și de
dezvoltare. Covid-19 a atras atenția
asupra necesității de creștere a spațiului
vital, a spațiului de desfășurare a
activității de a trăi, de a locui. Orașele
mici pot oferi un răspuns, sunt locuri în
care costul vieții este mult mai avantajos
de obicei, față de marile orașe, care
dispun de spațiu mare de dezvoltare și
care, din perspectiva mea trebuie să
investească în calitatea serviciilor, în
primul rând. Noi avem dezvoltat un
concept nou, se cheamă Family Market,
momentan sunt în dezvoltare 2 astfel de
proiecte, în suburbii din Iași. Este
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genul de proiect care poate pe viitor este
pretabil și unor comunități de sine stătătoare,
de dimensiune mai mică. Cred că a început un
proces în urmă cu 3 - 4 ani prin care în general
piața de real estate dă mai multă importanță
acestui tip de comunitate și de ce nu, pe viitor
este posibil ca acest tip de interes să crească.
Pe de altă parte este bine să semnalăm și
pericolele acestor comunități, însemnând Hub-
urile regionale care au putere de atracție mare,
dar aici este o chestiune de competiție, iar
dintr-o competiție de obicei ies câștigători
cetățenii.
Cum vedeți următorii ani?

Este cu siguranță un moment istoric, aș
spune. Cred că perioada pe care o trăim, cu
prioritizarea aspectelor legate de mediu, va
schimba societatea și toate industriile, va
îndemna la o schimbare profundă.
Îndraznesc să spun că oameni din toate
industriile sesizează acest aspect istoric al
evenimentelor pe care le traim în ultimii ani. A
fost și această temă legată de Covid, nu cred
că va avea un impact pe termen lung major,
asupra modelului de business din Real Estate.

Când apare un fenomen nou, un risc nou pe
piața mondială, oamenii presupun că nimic nu
va mai fi cum a mai fost. Realitatea și ultimele
crize majore pe care le-am trăit au aratat că
viața își continuă cursul, oamenii nu se vor
închide în case pentru eternitate, pentru că
genetic și natural nu este posibil acest lucru.

Nu ne așteptăm la niște schimbări majore,
anumite ajustări evident că se fac, dar cred că
sunt ajustări de bun simț. Cred că impactul la
tot ce înseamnă verde și mediu însă va fi mare
și credem acest lucru de mai bine de 10 ani. Nu
este o chestiune care pe noi, ca și grup, Iulius,
ne-a lovit peste noapte, ci undeva de la sfârșitul
anilor 2010 când s-au luat niște decizii
strategice de a investi în proiecte care să fie
create în jurul componentei verzi.

Parcurile și spațiul verde sunt pentru noi
foarte importante și nu doar o spunem dar o și
facem. Se văd investiții uriașe în această
infrastructură urbană orientată spre verde. Un
parc suspendat nu este ieftin și este evident că
îți mănâncă din resusele proprii, dar asta este
calea.
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Planul Național de
Redresare și Reziliență

o șansă pentru dezvoltarea
orașelor inteligente emoțional

Prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, România va primi
29,2 miliarde de euro -14,2 miliarde sub formă de granturi și 15
miliarde sub formă de împrumuturi.

Teoretic, putem folosi banii pentru orice.
Practic, vor fi finanțate doar proiectele care
contribuie la reducerea amprentei de carbon și
care oferă mai multă justețe spațială în fiecare
comunitate. Nu, PNRR n-ar trebui să fie pentru
construcția de autostrăzi dar, în cazul României,
Comisia Europeană a înțeles că fără scoaterea din
izolare a unor comunități, prin interconectare
rutieră, nu poate fi vorba nici de dezvoltare
durabilă. Și, atunci, Comisia a zis ”da, dar să fie
autostrăzi verzi”. De altfel, cuvintele cheie din
discursul Ursulei von der Layen, pe care ar fi bine
să nu ne facem că nu le-am auzit, sunt: ”verde” și
”generațiile viitoare”. Pe românește, avem bani
de investiții, dar suntem obligați să construim pe
baze sustenabile, cu obiectivul clar de a le lăsa
copiilor noștri orașe în care să aibă un stil de viață
sănătos și incluziv. Eu le zic ”orașe inteligente
emoțional”, dar pot foarte bine să fie și sate.
Orașele inteligente emoțional

În orașul care nu e doar ”smart”, ci și inteligent
emoțional, conceptul de ”well-being” stă la baza
deciziilor administrației, iar ceea ce se construiește
se face pentru cetățeni, nu în dauna lor. Este
uimitor faptul că psihologia, disciplina cea mai
preocupată de comportamentul uman și de
bunăstarea emoțională, a fost aproape absentă
până recent din gândirea, politica și practica
regenerării urbane, însă am observat că se
dezvoltă tot mai mult o aripă de cercetare a
efectelor orașului disfuncțional asupra psihicului.
”Urban malaise” i se pune în literatura științifică,
se referă la stările de rău provocate de situațiile
stresante cu care ne confruntăm zilnic, șoferi și
pietoni deopotrivă, și nu, nu trece cu

medicamente, ci doar cu planificare urbană

făcută cu cap. Orașul inteligent emoțional
optimizează problemele de mobilitate, dar
se concentrează mult mai mult pe
accesibilitate, ținând cont că starea generală
de bine a individului e favorizată de
mișcarea în aer liber, expunerea la lumină
naturală și socializare. Arhitecții și urbaniștii
preocupați de acest subiect au găsit soluția:
”orașul sfertului de oră”. Acest curent, din
ce în ce mai popular inclusiv printre arhitecți
și urbaniști români, prevede ca regenerarea
urbană să faciliteze accesul cetățeanului la
toate serviciile de care ar avea nevoie, în cel

Sanda Nicola
Expert UrbanizeHub
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mult 15 minute de mers pe jos sau cu bicicleta.
O astfel de amenajare teritorială ar face ca

aproape de casa fiecăruia dintre noi să existe
parcuri mari cu diverse spații de joacă, creșă,
școală primară și gimnazială, liceu, policlinică,
secție de poliție, alimentara, piața de legume și
fructe, galerie comercială, zonă de leisure cu
restaurante, cafenele, terase, o biblioteca, sală
de sport, sală de spectacole, coafor, curățătorie
chimică, florărie, farmacie etc. Conceptul îi
aparține expertului în orașe inteligente Carlos
Moreno, profesor de urbanism la Pantheon-
Sorbonne, iar primarul Parisului, Anne Hidalgo,
și-a asumat viziunea acestuia când și-a propus
să demareze transformarea ecologică a
orașului.

Acest model de planificare urbană conduce,
evident, la o distribuție mai echitabilă de bunuri,
servicii și oportunități, însă are și alte virtuți și ar
merita o dezbatere mai amplă. Cu atât mai mult
cu cât, veți vedea, principiile sale sunt perfect
compatibile cu obiectivele PNRR și ale
Mecanismului pentru Tranziție Justă. O parte
din banii pentru Planul Naţional de Redresare
şi Rezilienţă vor veni din Fondul pentru
Tranziția Justă, care finanțează programe
menite să producă acele transformări de
practici societale impuse de schimbările
climatice și prevăzute în Pactul Verde (Green
Deal). Dacă planurile noastre nu întrunesc
aceste condiții, atunci nu pupăm banii, în ciuda
faptului că suntem nominalizați între marii
beneficiari ai acestor alocări bugetare. E
esențial, așadar, să ne astâmpărăm un pic
entuziasmul că ”vin banii!” și să ne gândim bine
la ce înseamnă tranziția justă, în ce măsură ne
constrânge și ce șanse de dezvoltare ne
așterne înainte.
Tranziția justă și vocabularul ei criptat

Prevederile Green Deal obligă statele,
companiile, comunitățile regionale și locale să
treacă prin transformări sociale care ar putea fi
dificil de gestionat. Așa s-a născut nevoia de
”tranziție justă”, ca o garanție că bunăstarea

socială și economică a comunităților va fi
protejată când se face trecerea la un alt model
economic. Strategiile de dezvoltare trebuie
elaborate prin democrație participativă, adică
prin consultarea tuturor părților interesate,
numite cel mai adesea ”stakeholders”.
Tranziția de succes ar trebui să aducă mai
multă democrație, mai multe ”locuri de muncă
verzi”, adică în industrii nepoluante, și mai
multă ”reziliență”. Dacă rezistența, cu care e
confundată uneori, înseamnă să stai drept și să
înduri o situație cauzatoare de stres fără să i te
opui, reziliența presupune să te îndoi cu
flexibilitatea unui copac în bătaia vântului, fără
să te lași doborât, și să revii la poziția inițială
mai puternic și mai încrezător.

Omenirea a mai trecut în istoria ei prin
transformări socio-economice, însă diferența
majoră între tranziția justă și revoluțiile
industriale anterioare este intenționalitatea.
Transformările de acum sunt orientate către o
viziune predefinită asupra unei societăți în care
fiecare cetățean este ”stakeholder” când vine
vorba despre cum va arăta locul în care trăiește
și este încurajat să își revendice dreptul de a
trăi sănătos și de a nu fi marginalizat. Planul
Național de Redresare și Reziliență aduce
României șanse istorice de modernizare dar,
pentru a profita cu adevărat de aceste
oportunități, e nevoie de guvernanță pro activă
la toate nivelurile – național, regional, local, si
de un management care să direcționeze
tranziția spre rezultate atractive din punct de
vedere social și, obligatoriu, durabile din punct
de vedere ecologic.
Sanda Nicola este expert in sociologie urbană
și dezvoltare regională la UrbanizeHub. După o
carieră de douăzeci de ani în televiziune, a ales
să urmeze un parcurs academic, în prezent
fiind cercetător doctorand la Universitatea din
Liège, Belgia. Proiectul ei de cercetare
analizează strategiile de dezvoltare post-
minerit din regiunile carbonifere ale Uniunii
Europene.
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Poluarea aerului este un lucru cert și o
problemă globală. Iar transparența datelor
despre calitatea aerului și expunerea lor la
momentul oportun pot avea un impact
semnificativ în creșterea gradului de
conștientizare și implicare a membrilor
comunităților, rezultând în schimbări
benefice de comportament.
Dezvoltarea unei infrastructuri extinse de
monitorizare a poluării aerului și
consolidarea rețelei naționale existente de
senzori pentru monitorizarea calității aerului
poate conduce la date exacte,
reprezentative și comparabile, pe zone sau
perioade de timp.
Este la fel de important să măsurăm
calitatea aerului și pe un bulevard
aglomerat, în preajma universităților și
școlilor, zone industriale puternic dezvoltate
sau cartiere rezidențiale, zone comerciale,
dar și în parcuri sau grădini botanice, astfel
încât să putem vedea imaginea de
ansamblu.
REȚEAUA DE MONITORIZARE NUBO
AIR
O modalitate sigură și rapidă pentru
dezvoltarea unei rețele extinse de
monitorizare a calității aerului, cu un raport
optim cost/precizie, dar care aduce și o
investiție eficientă pe termen lung.
Sistemul de monitorizare Nubo Air are la
bază o tehnologie de încredere și o
certificare MCERTS, fiind dezvoltat de
compania Sensirion Elveția, cu o tradiție de
peste 20 de ani în producerea senzorilor de
mare precizie.
Asigură măsurători corecte din punct de
vedere metrologic, cu senzori calibrați din

fabrică, iar configurația redundantă,
sistemul interschimbabil de senzori și
funcțiile incluse de auto-configurare și auto-
diagnostic facilitează o durată mare de
funcționare.
Claritech este partener Sensiron și
distribuitorul Nubo Air în România și oferă o
soluție completă care include instalarea și
mentenanța întregului sistem de
monitorizare.
Datele colectate sunt transmise către o
platformă de tip IoT și stocate fie în cloud,
fie pe infrastructura locală a utilizatorului.
Rapoartele sunt disponibile într-o aplicație
web, accesibilă de pe orice fel de dispozitiv
într-un browser, însă se pot genera și
automat sau manual.
Atât costul inițial, cât și costurile cu
transmiterea datelor și utilizarea platformei
sunt competitive, permițând instalarea
acestor stații în mai multe puncte, în toate
zonele de interes relevante pentru un oraș,
pentru o bună reprezentativitate a
măsurătorilor.

În timp real,
oriunde în orașul nostru.

MERITĂM SĂ ȘTIM
CE AER RESPIRĂM ZILNIC
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CLARITECH,
PARTENER DE TEHNOLOGIE
PENTRU CITY AIR
Claritech susține inițiativa Asociației Române
pentru Smart City - City Air, programul de
monitorizare a calității aerului în școli - prin
furnizarea, instalarea și mentenanța senzorilor
certificați NuboAir, pentru măsurarea
particulelor în suspensie PM1.0 și PM2.5.
Claritech este o companie înființată în 2007,
integrator de proiecte de telecomunicații,
precum și furnizor de soluții integrate de
monitorizare la distanță a infrastructurii și a
mediului cu focus pe îmbunătățirea eficienței
energetice și operaționale. Mai mult decât
atât, se implică activ în proiecte privind
implementarea de tehnologii noi, sustenabile
și eficiente, pentru un mediu mai curat și
pentru construirea unei societăți bazate pe
avans tehnologic.
wwww.claritech.ro

Nubo Air - soluție plug-and-play care
înregistrează date despre calitatea aerului

cu acuratețe mare pe termen lung.

„Cu toții avem nevoie de o
perspectivă reală asupra poluării cu
particule. Este necesar să avem la

îndemână tot mai multe instrumente
pentru a evalua într-un mod realist și
consecvent calitatea aerului pe care îl

respirăm.”

Cristian Croitor,
Managing Director Claritech



Regenerarea urbană este abordarea
inteligentă pentru renașterea orașelor și a
comunităților sale. Cred că abordarea acestui
subiect este mai mult decât potrivită în
contextul apropiatei perspective de
implementare a Planului Național de Redresare
și Reziliență, putând astfel canaliza o bună
parte a fondurilor U.E. către comunități. Pentru
ca acești bani să fie utilizați într-o manieră
eficientă pentru creșterea nivelului de trai este
nevoie de viziune de transformare dinamică,
planificare urbană extinsă în plan teritorial și o
abordare integrată și etapizată a proiectelor.
Dinamica demografică, principal factor
dinamic al dezvoltării comunitare

Dinamica demografică este principalulul
factor de impact asupra dezvoltării urbane din
România. Pe de-o parte ne confruntăm cu
migrația istorică de la sat la oraș, din mediul
rural în mediul urban, iar pe de altă parte se
adaugă efectul mobilității forței de muncă
intracomunitare care a generat un flux masiv de
migrație din România spre alte state membre
ale Uniunii Europene. Efectele însumate ale
celor două procese dinamice se regăsesc în
realitatea unei depopulări accelerate a mediului
rural, deja supus presiunii fenomenului de
îmbătrânire a populației rurale. Pe de altă
parte, mediul urban înregistrează o creștere
demografică semnificativă, acționând ca un
veritabil magnet pentru cei care doresc să
valorifice oportunitățile de muncă și educație
oferite de marile concentrări umane. Această

realitate socio-demografică trebuie să conducă
la o reconfigurare rapidă a structurii
administrativ-teritoriale, orice întârziere
conducând la creșterea costurilor de
transformare și adaptare a noilor comunități
urbane și rurale.
Restructurarea economică a consacrat
supremația marilor orașe

Structura economică înainte de anul 1989
încerca o formă de echilibrare între mediul rural
și urban. După 1990, atenția s-a concentrat
spre marile aglomerări urbane, care au
înregistrat o creștere expansivă a mediului de
afaceri, fie că vorbim de comerț, servicii sau
producție industrială bazată pe forță de muncă
înalt calificată. Este important de știut că 75%
dintre veniturile firmelor private vin din cele opt
mari centre urbane, transformate azi în opt poli
de dezvoltare economică ai României. Acest
lucru determină și o altă structură socială,
întrucât observăm o dezvoltare orientată pe
axul academic, orașele cu o pondere
importantă a activității universitare devenind
centre de atracție pentru cei care doresc să
beneficieze de oportunitățile de educație de
calitate.
Serviciile publice și viața socială determină
alegerea locului de trai

O bună parte a populației se orientează
către o viață în mediul urban, această alegere
fiind în mare măsură determinată de accesul și
calitatea serviciilor publice de sănătate și
educație, având în vedere simpla constatare că
diferența dintre oraș și sat este tot mai
accentuată. Chiar dacă pe perioada pandemiei
am asistat la o inversare de poli, în așa fel încât
o bună parte a populației se orienta către o
viață în mediul rural, atractiv din punct de
vedere al spațiului și al siguranței sanitare, din
punctul de vedere al calității serviciilor
comunitare, infrastructura acestora nu este
deocamdată suficient de dezvoltată pentru a
genera un flux constant dinspre orașe spre
sate. În plus, trebuie avută în vedere
dependența tot mai mare față de oferta socială
din ce în ce mai generoasă a marilor orașe
pentru desfășurarea activitățile sociale și de
petrecere a timpului liber.
Transformarea zonelor istorice sau
industriale în centre de interes comunitar

În contextul actualei transformări si
dezvoltări urbanistice a marilor orașe, una
dintre marile provocări este reprezentată de
redescoperirea și valorificarea patrimoniului
istoric și de transformare a zonelor industriale
din perioada comunistă. Conversia
ansamblurilor de clădiri istorice sau industriale
și ecologizare, precum și revalorificarea
fostelor terenuri industriale, în multe cazuri
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Cristian David, Președinte al Institutului
pentru Libertate și Democrație
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Transformarea și
regenerarea urbană
Interviu Cristian David, Președinte al Institutului pentru
Libertate și Democrație

subexploatate sau abandonate, necesită o
abordare complexă, multidisciplinară, care
trebuie să analizeze atât nevoile orașului din
punct de vedere urbanistic, cât și din punct de
vedere economic, social și cultural. Practic este
necesară mai întâi identificarea celor mai bune
soluții de reconversie funcțională, apoi
consolidarea, renovarea sau reamenajarea
acestor obiective pentru ca, în final, acestea să
fie introduse în patrimonial economico-social
sau istorico-cultural ca repere de interes
comunitar.

Este nevoie de un demers integrator, care
să aducă împreună efortul conjugat al
administrației locale și a mediului de afaceri
pentru a transforma aceste zone în centre de
interes comunitar, generând astfel noi motoare
de dezvoltare urbană.
Crearea noilor comunități creativ-inteligente

Noua societate digitală oferă fiecărui individ
libertatea și posibilitatea de a alege inteligent
ce este mai bine pentru el, având în vedere mai
multe considerente precum nevoia de servicii
publice de calitate, accesul la sănătate sau la
educație, oportunitatea unui loc de muncă mai
bine plătit sau perspectiva unei cariere
administrative sau academice. Reuniunea
acestor așteptări individuale creează premisele
coagulării unor comunități creativ-inteligente
care vor determina o reacție de răspuns pe
măsura acestor așteptări din partea autorităților
locale. Așadar, există o relație de natură
simbiotică între administrație și comunitate, în
care comunitatea oferă autorităților, în egală
măsură, agenda nevoilor sale precum și
energia sa organică, în timp ce autoritățile
transpun această agendă în programe de
dezvoltare locală, oferind fondurile și resursele
administrative necesare nevoilor comunitare.
Această presiune pozitivă care vine din zona
comunitară trebuie să aibă la bază o relație de
comunicare, dialog și parteneriat între toți

actorii sociali implicați, anume comunitatea,
administrația și mediul de afaceri. Astfel,
înțelegând faptul că transformarea și
regenerarea urbană sunt procese care au
nevoie de un timp mai mare de realizare, este
nevoie să se pornească de la o bună înțelegere
a nevoilor comunitații, de o planificare
administrativă riguroasă și de un efort conjugat
al resurselor administrative și comunitare.
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George SMEU, specialist aplicații, Polialfa
Codrin MARDARE, director tehnic, Polialfa

Mirosul este unul din simțurile de bază, este
foarte personal și percepția diferă de la om la
om. Cu toții am avut ocazii când un anume
miros a declanșat amintiri plăcute din copilărie.
Dar acest lucru este știut și de marile
magazine, care produc pâine în interior, special
pentru ca mirosul să ne stimuleze pofta de a
cumpăra mai multe alimente. În același timp, cu
toții am avut ocazii când ne-am simțit efectiv
agresați de mirosuri prea intense sau chiar
neplăcute. Pentru a determina reducerea și
stoparea acestor agresiuni olfactive, se
lucrează la un cadru legal în această direcție.
Legea Mirosurilor, denumirea populară a Legii
123/2020, definește disconfortul olfactiv și
impactul acestuia asupra sănătății populației. În
acest sens normele de aplicare ale legii
compuse din Metodologia pentru stabilirea
nivelului de disconfort olfactiv și alcătuirea
Planului de gestionare a disconfortului olfactiv
pentru activitățile care pot crea disconfort
olfactiv au fost supuse dezbaterii publice în
luna Decembrie 2020. O formă revizuită este în
curs de redactare. Prevederile legii vor intra în
vigoare la 6 luni de la data publicării în
Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern ce
aprobă Metodologia și Planul descrise mai sus.
„Metodologia este destinată pentru utilizarea în
evaluarea și gestionarea mirosurilor care
provoacă efecte neplăcute și inacceptabile la
nivel național, respectiv în evaluarea riscului
asupra stării de sănătate în funcție de agentul
cauzal și determinarea măsurilor aplicabile în
vederea diminuării disconfortului olfactiv.
Metodologia se adresează atât operatoriilor
economici/titularii activităților care pot genera
disconfort olfactiv, cât și autorităților
administrației publice centrale și locale și
publicului.” – Nota de fundamentare a
propunerii în dezbatere publică.
Astfel, dacă o activitate sau un operator
economic este răspunzător pentru producerea
unui disconfort olfactiv are obligația de a
elabora și de a pune în aplicare un Plan de
gestionare a acestuia. Totodată, acesta este
obligat să asigure sisteme proprii de

monitorizare a disconfortului olfactiv.
Monitorizarea mirosului în mod obiectiv și
relevant nu este ușoară, însă din fericire
tehnologia actuala permite acest lucru.
În același timp autoritățile publice locale sunt
răspunzătoare pentru întreținerea rețelei de
canalizare, a stațiilor de pompare ape uzate și
a stațiilor de epurare și trebuie să ia toate
masurile astfel încât acestea să nu creeze
disconfort olfactiv. Gestionarea plângerilor din
partea populației si controalele preventive în
teren intră tot în sarcina autorităților publice
locale. În forma sa inițială, Hotărârea de
Guvern adoptă un formular al mirosului prin
intermediul căruia se poate depune o sesizare
cu privire la disconfortul olfactiv, făcând practic
mai ușoară depunerea unor informații
structurate care să contribuie la înțelegerea
situației reale.
În plan tehnologic, emisiile generatoare de
disconfort trebuie reținute si dirĳate către un
sistem de reducere a mirosului precum un
biofiltru, un scruber, un filtru mecanic, o
instalație de oxidare termică etc. Dacă acestea
nu există, atunci ele vor trebui implementate
pentru a reduce mirosul deranjant pentru
populație, astfel încât să nu devină aplicabile
sancțiunile legii.
Hotărârea de Guvern descrie Metodologia
determinării concentrației disconfortului olfactiv.
În cazul elaborării și implementării Planului de
gestionare a disconfortului olfactiv Hotărârea
de Guvern face referire la cea mai bună
metodă disponibilă pentru a reduce emisiile.
Acest plan este obligatoriu pentru obținerea
autorizației de mediu / a autorizației integrate
de mediu pentru activitățile care pot crea
disconfort olfactiv.
Sancțiunea primară dispusă de Legea
Mirosurilor este încetarea temporară sau
definitivă a activităților pentru conformarea
Planului de gestionare a disconfortului olfactiv.
Sancțiunea este completată de solicitarea
aplicării măsurilor tehnice, a restricțiilor sau a
interdicțiilor pentru prevenirea, limitarea,
eliminarea disconfortului olfactiv.

MIROSUL ESTE CONSIDERAT O
FORMĂ DE POLUARE
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Legea și aplicarea acesteia este foarte așteptată de
către populație, pentru că prin aceasta se creează
baza legală pentru protecția împotriva mirosurilor
neplăcute. Cel mai probabil din clipa în care
mecanismele legale devin funcționale, operatorii
economici și autoritățile statului vor fi asaltate de
plângeri, iar aceștia vor fi nevoiți să investească în
sisteme de monitorizare sau gestionare a mirosurilor.
Prezența și concentrația mirosurilor în aerul
înconjurător se evaluează în conformitate cu
standardele în vigoare sau cu alte standarde
internaționale care garantează obținerea de date de
o calitate științifică echivalentă.
În momentul de față pe piața Românească există
aparatura pentru determinarea concentrației
disconfortului olfactiv atât sub forma olfactometriei
dinamice cât si sub forma nasului electronic / analizor
de teren ce monitorizează în timp real. Aparatura
poate fi însoțită de produse software de modelare
grafică a transportului poluanților prin atmosferă, de
prognozare a impactului asupra populației și de
verificare a plângerilor populației referitoare la
disconfortul olfactiv. Este important pentru fiecare
operator economic să aibă capacitatea de a verifica
în ce măsură plangerile la adresa sa sunt întemeiate
mai ales ținând cont de riscurile la care este expus –
încetarea temporară sau definitivă a activităților
generatoare de disconfort olfactiv.
Problema de timp cu care ne vom confrunta toți va fi
dată tocmai de faptul că aceste echipamente nu pot
fi produse imediat, acestea se fabrică la comandă, în
funcție de specificul fiecărui beneficiar și până la
finalizarea investiției activitatea economică este
posibil să fie oprită generând pierderi greu de
estimat.
Este greu să investești în echipamente de
monitorizare și reducere a mirosurilor, însă nimeni nu
vrea să ajungă în situația în care să aibă activitatea

economică oprită până la finalizarea
acestei investiții, mai ales atunci când în
aceeași situație se află alte câteva sute
sau mii de firme și toți sunt într-o
competiție acerbă pentru prioritate la
livrarea produselor. Dar, mai mult, este
dezastruos să ai activitatea oprită și deci
pierderi pentru o perioadă mai lungă
decât ar fi cazul, pentru că furnizorii sunt
toți ocupați deja să implementeze aceste
soluții la competitorul tău. Tocmai de
aceea tragem acest semnal de alarmă:
populația așteaptă să devină funcționale
aceste mecanisme, iar operatorii
economici sau autoritățile publice prinse
nepregătite pot suferi consecințe greu de
imaginat la acest moment. Pregătirea din
timp, alături de specialiști autorizați a
unui plan de acțiune este singura măsură
capabilă să înlăture posibile viitoare
disfuncționalități ale activității economice
a operatorilor.

AFLĂ TOTUL DESPRE SOLUȚIILE
CARE TE POT PROTEJA ÎN
CONTEXTUL NOII LEGI A
MIROSURILOR (LEGEA 123/2020)
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Municipiul Cluj-Napoca
alege un sistem de parcare off-street

în cea mai recentă parcare: Moților 7

În luna martie a anului 2021, fastPark a livrat și a pus in funcțiune un sistem
automat în cadrul parcării cu 382 de locuri, Parking Moților din Cluj-Napoca.

Noul sistem de control acces şi
plată are rolul de a gestiona într-
un mod automat, fără operatori
umani, accesul la intrarea în
parcare, traficul din incinta
parcării, taxarea contravalorii
timpului de staționare conform
tarifelor stabilite, cât și accesul la
ieşirea din parcare.

Prin intermediul noilor
echipamente HUB Parking
Technology și a sistemului de
administrare se poate realiza plata
timpului de staționare atât prin
tehnologia contactless la
automate, cât și prin aplicația
mobilă pentru plata parcării
UPPARK Parking App.

În ceea ce privește accesul în
parcare, noua infrastructură cu
echipamente smart este
prevăzută cu camere LPR pentru
recunoașterea numerelor de
înmatriculare, bariere automate și
panouri de informare de tip led
pentru afișarea numărului locurilor
de parcare libere.

Sistemele automate de
parcare cu plată HUB Parking
Technology se caracterizează prin
calitatea superioară garantată,
prin timpul scurt de așteptare și
fiabilitatea ridicată a
echipamentelor, ceea ce permite

operatorilor de parcări eficiență maximă.
Barierele automate Magnetic AutoControl reprezintă

soluția nr. 1 pentru operatorii parcarilor multietajate,
datorită timpilor scurți de deschidere, costurilor mici de
operare, manevrării facile și a fiabilității ridicate.

Camerele pentru recunoașterea numerelor de
înmatriculare Quercus comunică cu barierele automate
pentru a gestiona un flux ridicat de mașini într-un timp scurt
la ieșirea din parcare, fără să se creeze cozi.

Locurile libere din interiorul parcării sunt mult mai ușor
de găsit prin intermediul panourilor pentru afișarea locurilor
libere de la AGLA. Acestea au rolul de a monitoriza și indica
cu precizie starea fiecărui loc de parcare.

Vizibilitatea locurilor libere este ridicată indiferent de
condițiile de iluminare ale parcării, din ambele direcții de
deplasare, facilitând astfel utilizarea la capacitate optimă a
parcării.
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Aplicatia mobilă UPPARK Parking App
oferă posibilitatea de a plăti taxa de parcare
prin intermediul cardului bancar înregistrat
în aplicație, cât și prin intermediul unui
mesaj SMS către operatorul de telefonie
mobilă cu care aveți contract, fără a mai
duce tichetul la mașină.
Beneficiile aplicației mobile:
• Înregistrare sigură, datele sunt protejate

de cele mai noi tehnologii în materie de
plăți;

• Parcare corectă, în funcție de poziția ta,
găsești ușor un loc de parcare permis;

• Tarifare exactă, știi dinainte toate tarifele
și comisioanele de plată;

• Plătești din mers, comod cu telefonul în
timp ce te afli în drum spre locul unde
vrei să ajungi;

• Primești notificări, ești anunțat înainte de
a expira timpul de parcare;

• Prelungești de la distanță, poți extinde
durata de parcare de câte ori vrei, de
oriunde te afli;
Avantajele aduse de noul sistem

hardware și software completează
obiectivele primăriei de a digitaliza toate
procedurile și serviciile oferite cetățenilor.
Avantajele ecosistemului fastPark
implementat în Parking Moților sunt:
• Colectarea eficientă a taxelor de

parcare;
• Generarea de venituri suplimentare

pentru comunitate;
• Acces sigur și rapid în parcare;
• Îmbunătățirea experienței conducătorilor

auto;
• Decongestionarea traficului în zonele

centrale și de interes;
• Reducerea nivelului de poluare.
Doriți un sistem de parcare asemănător în
orașul dumneavoastră? Specialiștii fastPark
vă stau la dispoziție: info@fastpark.ro
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Comuna Snagov și-a propus ținte
ambițioase pentru următorii ani. Dorește să
fie liderul localităților în plină dezvoltare
digitală, un reper în ceea ce reprezintă
comunitățile inteligente în România.
Administrația locală a comunei Snagov este
determinată să pună localnicii pe primul
plan, cu o viziune de transformare într-o
comunitate modernă, cu tehnologie
accesibilă tuturor. Pentru acest deziderat se
deschide noilor tehnologii.

Astfel, Primăria Snagov și Asociaţia
Română pentru Smart City anunţă
semnarea protocolului de colaborare pentru
implementarea conceptului Smart
Communities și demararea proiectului
Snagov Green&Clean.

Protocolul semnat de domnul Mihai
Anghel, primarul Comunei Snagov şi domnul
Eduard Dumitraşcu, preşedintele Asociaţiei
Române pentru Smart City stabilește un
prim pas din procesul de transformare a
Comunei Snagov.

Principalele domenii de interes ale
proiectului "Snagov Green & Clean" sunt
organizarea conferinţei naţionale "Snagov
Green & Clean - Transformarea
comunităţilor locale", instalarea senzorilor
de măsurare a calităţii aerului în unităţile de
învăţământ din localitatea Snagov în cadrul
iniţiativei "City Air" folosind platforma
Wifi4Snagov, organizarea competiţiei pentru
elevi "Snagov 2030", organizarea unei
sesiuni de cursuri în cadrul "Academiei
Smart City", deschiderea "Centrului pentru
Incluziune Digitală", realizarea unei Strategii
Smart Village dar şi consultanţă specializată
privind atragerea de fonduri europene.
Acțiunile propuse de asociație sunt realizate
exclusiv din fonduri private, cu ajutorul
partenerilor și sponsorilor, dar și prin
susținerea comunității de afaceri locale și
naționale.

Domnul Mihai Mihai Anghel, Primarul
Comunei Snagov:"Semnarea parteneriatului
de colaborare cu Asociaţia Română pentru
Smart City face parte din strategia noastră
de dezvoltare locală. Deşi suntem foarte
atenţi la dezvoltarea infrastructurii de bază,
ştim că nu este de ajuns. Comunitatea

noastră poate deveni un reper naţional

atunci când vorbim de implementarea conceptului
Smart Village. Ne dorim să accelerăm investițiile
în transformarea digitală, dar și în domenii precum
transportul verde, mediul, educația, sănătatea și
energia verde. Snagov este deschis pentru
investiții pentru că înțelege ce înseamnă
economia bazată pe inovație, pe un turism
modern și pentru că înțelege colaborarea dintre
autoritatea locală, mediul de afaceri și evident,
comunitatea noastră”.
Primul Centru pentru Incluziune Digitală lansat
la Snagov

Lansarea primului Centru pentru Incluziune
Digitală (centruldigital.ro) este doar prima dintre
acțiunile planificate în cadrul demersului mai
amplu, Snagov Green&Clean. Astfel, în luna
noiembrie, Primăria Snagov lansează centrul care
va ajuta fiecare locuitor să înțeleagă și să utilizeze
tehnologiile pe care primăria le va pune la
dispoziția comunității. Centrul pentru Incluziune
Digitală va asigura sesiuni gratuite de instruire
pentru locuitori, de la dobândirea competențelor
digitale de bază până la sesiuni de training
complexe, dedicate celor mai inițiați. Centrul va
organiza sesiuni de training, workshop-uri și
evenimente dedicate dobândirii competențelor
digitale, conform unei programe recunoscută și
bazată pe recunoașterea competențelor și a
progresului participanților.

Centrul pentru Incluziune Digitală reprezintă
un demers cu impact social, cu ajutorul căruia sunt
create competențele digitale minime pentru a
integra ecosistemele smart ale comunităților,
pentru adaptarea la piața muncii și meseriile
viitorului. Centrul oferă gratuit un program de
dezvoltare a acestor competențe în sistem all-
inclusive cu posibilitate de certificare.

Eduard Dumitraşcu, preşedintele Asociaţiei
Române pentru Smart City: "În imediata
proximitate a Bucureştiului, Snagovul are o şansă
unică de-a deveni principalul laborator de
dezvoltare al comunităţilor locale din România.
Proiectele, iniţiativele, tehnologiile şi soluţiile care
vor fi implementate în următoarea perioadă, pot
reprezenta modele de bună practică pentru
celelalte comunităţi rurale. Cred cu tărie în
potenţialul comunităţii şi mă bucur să văd la nivelul
conducerii primăriei o strategie clară de
dezvoltare. Invităm parteneri de tehnologie,
furnizori şi companii cu experienţă în integrare să
se alăture demersului nostru de creare a celui mai

Comuna Snagov lansează
programul Snagov Green&Clean
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mare laborator Smart Communities din
România".
WIFI4SNAGOV
Snagovul abordează dezvoltarea prin proiecte
rezultate în urma consultării publice, iar
abordarea aceasta pare să fie pe placul
locuitorilor. O abordare durabilă, care poate
face diferența între dorința edililor și cererea
reală a celor care sunt beneficiarii acțiunilor
primăriei.

”Lansăm Wifi4Snagov, un prim proiect de
bugetare participativă care, va fi și punctul de
plecare al rețelei de monitorizare a aerului în
școli - City Air, iar în luna noiembrie deschidem
primul Centru pentru Incluziune Digitală din
România. Suntem convinși că în anii următori,
cu ajutorul fondurilor europene disponibile, dar
și cu implicarea mediului de business și a
cetățenilor, Snagovul va înflori din nou” declară
Mihai Anghel, primarul Comunei Snagov.

Prin proiectul Wifi4Snagov, rezultat al
bugetării participative, Comuna Snagov oferă
internet gratuit în spațiile publice. Acest lucru
face posibilă realizarea mai multor planuri
ambițioase pentru Snagov.

Monitorizarea calității aerului permite
înrolarea gratuită a comunei Snagov în

programul național City Air
La finalul lunii octombrie, Comuna Snagov

și-a exprimat acordul pentru a înscrie gratuit 5
unități de învățământ în programul național City
Air, primul program de monitorizare a calității
aerului în școli. Administrația dorește ca în
baza recomandărilor specialiștilor să
transforme calitatea aerului pentru elevi în
școlile sale.

Cu ajutorul rețelei publice gratuite, date
importante despre calitatea aerului vor putea fi
puse la dispoziția cetățenilor, autorităților și
tuturor părților interesate. Datele vor putea fi
folosite pentru a obține un set de recomandări
menite să aducă măsuri concrete pentru
reducerea poluării aerului.
Investiția în educație - o miză sigură

Reabilitarea și extinderea Campusului
Școlar - Liceul Mihail Kogălniceanu, un obiectiv
îndrăzneț, asumat de primarul localității
Snagov, domnul Mihai Anghel, încă de la
începutul mandatului este tot mai aproape de
a deveni realitate. Un obiectiv care a fost
preluat blocat, cu datorii, cu o finanțare
europeană ratată și a fost adus la etapa de
construcție. Astfel, proiectul a primit în luna
septembrie 2021 avizul Companiei Naționale
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de Investiții, urmând parcursul firesc spre
Guvern pentru obținerea Hotărârii de Guvern
de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și
de contractare a lucrărilor de proiectare și
execuție.
Sunt practic ultimii pași până la demararea
proiectului, o investiție cu o valoare de 58
milioane de lei, care poate transforma comuna
Snagov într-un punct de excelență pe harta
învățământului liceal din Bucureşti și județul
Ilfov.
Valoarea totală a investiției este de
57.770.578,98 lei inclusiv TVA, valoarea
lucrărilor finanțate de comuna Snagov este de
397.359,73 lei inclusiv TVA, iar valoarea
lucrărilor finanțate prin CNI-SA este de
57.373.219,25 lei inclusiv TVA. Suprafața
construită propusă este de 3.065,73 mp, cu o
suprafață desfășurată de 7.456,46 mp.
Mihai Anghel, primarul Comunei Snagov a
declarat referitor la avizarea indicatorilor
tehnico-economici: Este doar începutul, un
început grevat de probleme dintre cele mai
diverse, însă cu încredere și răbdare, tot ceea
ce ne dorim pentru localitatea noastră, se va
îndeplini. Pentru că tot ceea ce astăzi se
întâmplă în Primăria Snagov se întâmplă doar
în interesul cetățenilor.
Prioritățile locuitorilor coincid cu prioritățile
administrației
Prioritățile stabilite de administrația locală au
fost confirmate în perioada verii de o anchetă
sociologică adresată locuitorilor. Astfel, în luna
iunie 2021, sub coordonarea consilierului local
ing. Cristian Ciobănică a fost realizată o
consultare publică a populației.
Referitor la dezvoltarea comunei Snagov,
respondenţii au fost rugaţi să precizeze un

proiect care ar avea impact pozitiv în rândul
cetăţenilor. Aceştia au propus în mare măsură
proiecte pentru dezvoltarea turismului din
localitate, reconstruirea Liceului „Mihail
Kogălniceanu”, reabilitarea şcolilor şi
construirea de grădiniţe cu program prelungit,
dezvoltarea reţelelor de utilităţi, măsuri de
ecologizare, dezvoltarea infrastructurii
medicale şi atragerea de antreprenori pentru a
se diversifica piaţa locurilor de muncă din
comună.
Printre proiectele propuse de cetăţeni în
privința turismului, se regăsesc: reabilitarea
Complexului Astoria Snagov, amenajarea de
spaţii de promenadă pe malul Lacului Snagov,
circuite cu vaporaşe pe Lacul Snagov, trasee
turistice pentru biciclişti prin Pădurea Snagov,
reabilitarea căii ferate ce străbate Pădurea
Snagov şi crearea de circuite turistice cu trenul,
amenajarea de parcuri şi spaţii de recreere.
Locuitorii au propus, de asemenea, proiecte de
dezvoltare a infrastructurii educaţionale din
comuna Snagov, cel mai relevant fiind
reconstruirea Liceului „Mihail Kogălniceanu” și
modernizarea instituţiilor de învăţământ din
comună, precum şi construirea de grădiniţe cu
program prelungit şi creşe.
Prin consultarea populației, prin inovație și
tehnologie deschisă, dar mai ales prin educație
și formare continuă, Comuna Snagov are toate
șansele să devină un reper în următorii ani.
Scopul final al demersului Snagov
Green&Clean este creșterea calității vieții
locuitorilor, în acord cu direcțiile de
sustenabilitate promovate de Comisia
Europeană. Acest lucru devine posibil prin
atragerea unor investiții semnificative și prin
implicarea tuturor, de la autorități locale, mediu
privat, cetățeni și mediul academic.
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Conferinţa CNR UNESCO "Educaţia fără
frontiere pentru dezvoltare durabilă" a crescut
gradul de conştientizare cu privire la
provocările dezvoltării durabile. Comisia
Naţională a României pentru UNESCO (CNR
UNESCO) a organizat la Teatrul Naţional din
Bucureşti, în zilele de 24 şi 25 septembrie,
conferinţa "Educaţia fără frontiere pentru
dezvoltare durabilă", care a reunit diverse
forme de comunicare şi interacţiune a
practicilor care transformă în favoarea
dezvoltării durabile.

Circumscrisă mesajului celui mai recent
raport al Comisiei interguvernamentale pentru
schimbările climatice (IPCC) "AR6 Climate
Change 2021: The Physical Science Basis",
reuniunea a oferit intervenţii tematice, un târg al
proiectelor care transformă, ateliere de lucru
tematice, un exerciţiu de reflecţie prospectivă
pentru anul 2056, când se vor împlini 100 de
ani de la aderarea României la UNESCO, un
concurs de benzi desenate cu aceeaşi temă,
precum şi un concert de excepţie al Cameratei
Regale. Contribuţia culturii la dezvoltarea
durabilă a fost ilustrată de tradiţia culturală
prezentată prin expoziţia de costume populare
din colecţiile personale ale doamnelor Ileana
Olteanu şi Iraida Florea, expoziţia de lucrări de
artă plastică "Tradiţie culturală şi dezvoltare
durabilă", expoziţia foto documentară
"România şi UNESCO, arc peste timp", filmul
de prezentare al TVR "De două ori 65".

Moderatorul sesiunilor de plen ale
evenimentului a fost doamna Madlen Şerban,
Secretar General al CNR UNESCO.

Plenul de deschidere al Conferinţei l-a
evocat pe maestrul Ion Caramitru, care în
planurile de pe Pământ ale evenimentului era
cel care ar fi spus "bun sosit la noi în casă, la
TNB". Domnul Andras Demeter, secretar de
stat în Ministerul Culturii a reamintit

participanţilor contribuţiile ministrului culturii

Ion Caramitru la listarea obiectivelor de
patrimoniu UNESCO din Romania.

Preşedintele CNR UNESCO, domnul
ministru Mihai Cîmpeanu, a avut cuvântul de
deschidere prezentat de domnul consilier
Teodor Traşcă.

Priorităţile la nivel european în domeniul
"Pactului pentru verde" şi al pachetului
legislativ "Pregătiţi pentru 55" au fost punctate
de domnul Dan Motreanu, vicepreşedinte al
comisiei pentru mediu din cadrul Parlamentului
european.

"Clima şi dezvoltarea durabilă" în
perspectiva Administraţiei prezidenţiale a
României a fost evidenţiată prin urgenţe şi
acţiuni de realizat în sinteza prezentată de
doamna Alexandra-Maria Bocşe, consilier de
stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Următoarele intervenţii au aparţinut
domnului Laszlo Borbely, consilier de stat,
coordonator al Departamentului de Dezvoltare
Durabilă din cadrul Secretariatului General al
Guvernului, şi domnului Lorand Arpad Fulop,
preşedinte Administraţia Fondului pentru
Mediu, care a anunţat lansarea unui apel
pentru granturi sub linia de finanţare "Educaţie
şi conştientizarea problemelor de mediu",
invitând participanţii să contribuie la
îmbunătăţirea Ghidului care va fi publicat spre
consultare la începutul lunii noiembrie 2021.

De asemenea, au fost transmise mesaje
conferinţei de domnul Roman Luckscheiter,
Secretar General al Comisiei Naţionale a
Germaniei pentru UNESCO, domnul James
Bridge, Secretar General al Comisiei Naţionale
a Regatului Unit pentru UNESCO, domnul
Sophiane Meddour, coordonator naţional al
reţelei de şcoli asociate UNESCO în cadrul
Comisiei Naţionale a Franţei pentru UNESCO.
Voluntari "kulturweit", parte a colaborării CNR
UNESCO cu Comisia Germană pentru
UNESCO, au fost de altfel gazdele unuia dintre
standurile "Târgului proiectelor care
transformă". Comisia Regatului Unit a pus la
dispoziţia participanţilor rapoarte ale
cercetărilor care au fost realizate în domeniul
educaţiei pentru dezvoltare durabilă. Comisia
Franceză pentru UNESCO a evidenţiat
intervenţiile valoroase ale şcolilor asociate
UNESCO şi a invitat la colaborarea dintre
aceste şcoli din Romania şi Franţa.

Foaia de parcurs adoptată de Conferinţa
mondială UNESCO privind educaţia pentru
dezvoltare durabilă (Berlin, 17-19 mai 2021)
include mai multe domenii prioritare de acţiune.
Cu relevanţă imediată pentru conferinţa
organizată de CNR UNESCO este domeniul
prioritar de acţiune 5 "Accelerarea acţiunilor la
nivel local". Titlul conferinţei "Educaţia fără
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Madlen Şerban
Secretar General al CNR UNESCO
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frontiere pentru dezvoltare durabilă" a atras
atenţia asupra nevoii de a trece dincolo de
educaţia formală, dincolo de abordările
containerizate, disciplinar sau sectorial, de a
reuni în parteneriate diverse generaţii şi actanţi
multipli.

Transformarea semnificativă şi acţiunile
transformative pentru dezvoltare durabilă de
cele mai multe ori au loc în comunitate. În viaţa
lor de zi cu zi, la nivel de comunitate, cetăţenii,
ca actori sociali, fac diverse alegeri pentru
dezvoltare sustenabilă şi acţionează conform
acestora. De asemenea, în comunitatea locală
oamenii îşi găsesc parteneri pentru eforturile
lor de sustenabilitate.

Cooperarea activă între partenerii
individuali şi instituţionali ar trebui promovată
pentru a ne asigura de faptul că cele mai noi
cunoştinţe şi practici pentru dezvoltare durabilă
sunt utilizate pentru progresul agendei locale.

O lectură chiar şi superficială a ştirilor
dedicate domeniului dezvoltării durabile
evidenţiază numeroase iniţiative care
adresează probleme concrete, care s-au
dezvoltat prin adaptarea la evoluţia
respectivelor provocări locale, care toate au un
numitor comun: parteneriatul. Alte elemente
comune relevate de capacitatea de adaptare
este învăţarea experienţială, învăţarea
autentică, învăţarea profundă dincolo de
containerizarea domeniilor cunoaşterii,
favorizând transdisciplinaritatea, procese de
învăţare care facilitează dezvoltarea rezilienţei,
a gândirii creative, a capacităţilor de anticipare,
dar şi de gestionare a riscurilor.
Cine învaţă?

Oamenii, organizaţiile, comunitatea şi
conferinţa a validat ideea potrivit căreia

societatea în ansamblul său poate învăţa.
Explorarea viitorului a fost realizată prin

concursul de benzi desenate la care au
participat finalişti, elevi de liceu, cetăţeni
români de pretutindeni, de pe trei continente.
Exerciţiul de reflecţie prospectivă a identificat
semnale şi tendinţe care, în orizontul de timp
2056, ar putea modifica obiectivele de ţară din
domeniile majore ale UNESCO, respectiv
educaţie, ştiinţe, cultură, dezvoltarea capitalului
uman.

În plenul de închidere al Conferinţei au
punctat concluziile domnul Mihai Grăjdeanu,
autor de bandă desenată, coordonatorul
concursului de benzi desenate, doamna Diana
Stafie, facilitator al atelierului de reflecţii
prospective, domnul Andras Demeter, secretar
de stat Ministerul Culturii, doamna Irina
Iamandescu, director adjunct Institutul Naţional
al Patrimoniului, domnul prof. Adrian Curaj,
preşedinte al Consiliului consultativ pentru
dezvoltare durabilă, domnul prof. Ioan Jelev,
preşedinte al Comitetului român "Omul şi
biosfera", domnul colonel Corneliu Pavel,
purtător de cuvânt al Forţelor Navale Române,
domnul Dacian Badea, preşedinte al fermelor
ecologice Silvania, domnul Radu Berceanu,
inginer aeronautic, domnul Radu Szekely,
consilier al ministrului educaţiei.

Această conferinţă face parte din programul
aniversar al Comisiei Naţionale a României
pentru UNESCO "România şi UNESCO, arc
peste timp - 65 de ani de la aderare". Pentru
detalii, inclusiv agenda completă a
evenimentului, vă rugăm să accesaţi pagina de
internet a CNR UNESCO: www.cnr-unesco.ro
Înregistrările plenurilor de deschidere şi
închidere sunt disponibile pe pagina de
Facebook a CNR UNESCO
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Digital Twin City

Transformarea
digitală a orașelor
Provocările actuale ale zonelor urbane și progresul tehnic, în special în domeniul

tehnologiilor informatice, electronică, comunicații, inteligență artificială au crescut, într-un
ritm alert, nevoia de transformare digitală a orașelor.

Un concept nou în această direcție îl
reprezintă Digital Twin City (geamănul
digital al orașului) care este o
reprezentare virtuală a orașului pe baza
datelor culese de la diferitele componente
ale acestuia și pe baza unui model digital
construit.
Digital persona

Dispozitivele inteligente, în special
telefoanele inteligente, au permis
realizarea unor utilizatori virtuali/digitali
(prin colectarea datelor în timp real,
prelucrarea datelor, luarea automată a
deciziilor) care sunt reprezentări ale
utilizatorilor umani în lumea virtuală.
Acești utilizatori digitali, numiți digital
persona, sunt interfețele oamenilor cu
lumea digitală. Transformarea digitală a
orașelor se bazează atât pe digitalizarea
proceselor și activităților cât și pe
implementarea celor două concepte digital
persona (cetățeanul digital –
reprezentarea cetățeanului în lumea
virtuală) și digital twin city (geamănul
digital al orașului). Este importantă
abordarea cetățean-oraș digital pentru a
permite implementarea unor soluții
orientate exclusiv către lumea virtuală,
respectiv către reprezentările digitale ale
celor două entități (cetățean – oraș).

Conceptele de smart city și digital twin
city și implementarea lor au ca obiective
principale creșterea calității vieții în spațiile
urbane și dezvoltarea sustenabilă a
orașelor. După cum se poate observa în
figura de mai sus relația cetățean-oraș (cu

Fig.1 Cele 4 componente ale orașului inteligent

Conf. dr. ing. Florin Nemțanu

2 componente) s-a transformat într-una cu 4
componente, cetățean – digital persona – digital twin
city – oraș.

Pornind de la acest model simplificat, cu 4
componente, se pot evidenția 4 tipuri principale de
relații:

Relația cetățean – digital persona – este vorba de
crearea cetățeanului digital care să fie definit pe baza
preferințelor și obiceiurilor cetățeanului și care să
interacționeze cu diferitele platforme și aplicații
software (parte din platforma de smart city sau, mai
mult, din digital twin city). Culegerea și actualizarea
datelor se va face prin intermediul dispozitivelor
inteligente (telefoane, ceasuri etc.) și va permite, prin
utilizarea inteligenței artificiale și a altor tehnologii,
reprezentarea cetățeanului în lumea virtuală, într-un
mod autonom.

Relația digital persona – digital twin city – este o
relație dintre două entități virtuale construită pentru
simplificarea și accelerarea schimbului de informații
între cetățean și oraș (administrație publică).
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Relația digital twin city – oraș – este relația
care leagă lumea reală, orașul, de modelul
virtual al acestuia (geamănul digital al orașului).
Rețeaua de senzori și dispozitivele inteligente
vor colecta date despre diferitele componente
ale orașului și, pe baza acestor date, se va
construi un digital twin city.

Relația oraș – cetățean – este, de fapt, cea
mai importantă și este cea care a generat
crearea celorlalte relații, precum și a
componentelor digitale. Interacțiunea directă
scăzută dintre cetățean și oraș poate fi
amplificată prin intermediul celor două
reprezentări în lumea virtuală.

Acest model poate fi explicat foarte simplu
prin paralela cu sisteme existente și care
funcționează foarte bine în zonele urbane. Un
astfel de sistem este Waze. În acest caz,
cetățeanul este reprezentat de conducătorul
unui vehicul (în acest exemplu, este numai unul
dintre rolurile jucate de cetățean în aria urbană)
care prin intermediul unei aplicații software

instalate pe un dispozitiv inteligent
(smartphone) creează o digital persona (profilul
virtual al utilizatorului cu preferințele acestuia).
Orașul este rezumat, în acest exemplu, la
rețeaua de străzi și sistemul Waze, pe baza
informațiile culese de la rețeaua de senzori
(formată din dispozitivele mobile ale
utilizatorilor) construiește o rețea virtuală de
străzi care modelează rețeaua fizică. Decizia
privind ruta este luată automat pe baza relației
dintre digital persona și digital twin city (în acest
caz rețeaua virtuală de străzi).

În concluzie, beneficiile transformării
digitale și ale implementării conceptului de
digital twin city împreună cu cel de digital
persona sunt legate în special de participarea
activă a cetățenilor (prin intermediul
reprezentărilor digitale) și definirea unui model
cât mai apropiat de realitate, care să permită
luarea deciziilor într-un mediu din ce în ce mai
dinamic, toate acestea având ca prim scop
creșterea sustenabilă a calității vieții în orașe.

Soluțiile oferite
de Bigbelly

Tehnologia avansată joacă un rol cheie în transformarea sistemelor
de colectare a deșeurilor ca parte integrantă a unei economii circulare.
România are nevoie ca de aer de sisteme performante de gestiune a
deșeurilor.

Trăim timpuri în care digitalizarea, roboții,
inteligența artificială sunt deja mai mult decât niște
concepte: sunt soluții clare care încep să dea
rezultate în creșterea randamentului sistemelor de
colectare în Europa. Încă de la începutul anului,
EEA a susținut public faptul că doar prin sporirea
utilizării tehnologiei, UE va reuși să facă pași
concreți în ceea ce privește scăderea costurilor de
logistică, creșterea ratei de reciclare și facilitarea
unui serviciu de colectare atât în beneficiul
cetățenilor, cât și în avantajul mediului.

Tehnologia, iată, deschide noi drumuri pentru
un sistem deloc ușor de gestionat și asupra căruia
există presiuni din ce in ce mai mari dacă ne
gandim la modificările climatice, dar și la nevoile
de bază ale unei comunităti, așa cum este
colectarea separată a deșeurilor. Colectarea
separată, care în țările din Europa este o practică
susținută de ani de zile, devine și în România tot

mai promovată, tocmai pentru că fără acest serviciu
reciclarea nu ar putea avea loc.

Un deșeu este o resursă esențială în circuitul
economic, iar calitatea lui afectează în mod direct
cantitatea de material ce poate fi tratat, recuperat și
valorificat pentru reutilizare. Există numeroase studii
care arată beneficii incontestabile atunci când se
apelează la tehnologie în gestiunea deșeurilor
municipale. Un asemenea sistem, chiar remarcabil
prin diferența pe care o face în piață, este BigBelly,
sau containerul inteligent de colectare separată
folosite deja în centre urbane din SUA, Europa sau
ASIA. Soluția este pentru orașe, mai mari sau mai
mici, și oferă cetățenilor servicii și infrastructură
demne de preluat. Un asemenea sistem vine în
sprĳinul schimbării de comportament spre
conștientizare și responsabilizare a cetățeanului
atunci când aruncă deșeurile. În cazul stațiilor
BigBelly vorbim despre mai mult decât reciclare și
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colectare a deșeurilor. Gândite tocmai în ideea să
modernizeze serviciile administrative, stațiile
BigBelly pot găzdui orice tehnologie adițională, în
funcție de nevoile fiecărui oraș sau fiecărei zone.
Sunt extrem de ușor de folosit de cetățeni, dar și
de cei care ridică deșeul din ele, și pot servi cu
succes primăriilor sau altor operatori pentru a
dispune de wifi, aplicații sau alte echipamente de
cloud.

Concret, Bigbelly este un sistem inteligent de
alimentare cu energie solară care utilizează
tehnologia senzorilor pentru a compacta deșeurile.
O stație Bigbelly procesează de 6 până la 8 ori mai
multe deșeuri decât o pubelă standard. Stația
comunică starea sa în timp real și notifică
echipajele atunci când este gata de a fi colectată
printr-o platformă on-line numită CLEAN.

Bigbelly reduc de obicei volumul colecțiilor cu
peste 80% și facilitează o creștere semnificativă a
productivității în gestionarea deșeurilor. Zonele
publice sunt menținute mai curate și mai sigure,
deoarece stațiile Bigbelly sunt complet sigilate și
nu au deschidere pentru dăunători pentru a avea
acces la surse alimentare uzate.

Imbunătățirea serviciilor urbane și atingerea
obiectivului de eficientizare a sistemului de
colectare a deșeurilor, fie public sau privat, sunt
două mari provocari pe care administrațiile locale
trebuie să le depășească. Cu cât mai curând
atenția city manager-ilor va fi indreptată asupra
nevoilor reale ale comunității de astăzi, în
perspectiva soluțiilor practice și folosite cu succes
de alte țări, cu atât mai mult cresc șansele la o
sănătate umană și a mediului mai bune, dar și la
un impact economic pozitiv pe termen mediu si
lung.

România are nevoie de un sistem de colectare
în linie cu realitatea. Situatia arată pierderi uriașe

de resurse prin cantitățile de deșeuri reciclabile care
ajung, greșit și iresponsabil, la groapa de gunoi.

Dincolo de aspectul și mirosul neplăcute pe care
deșeurile aruncate haotic în stradă, pe lângă
cartierele cu blocuri, sau chiar și în coșurile de gunoi
insuficiente și fără o separare pe fractie, dorința de
schimbare pornește din raționamente socio-
economice și de mediu. Așadar, un sistem de
management al deșeurilor care să includă soluții
smart este un factor cheie în progresul oricărui oraș.

În România, primele asemenea stații inteligente
de colectare a deșeurilor stradale au fost
implementate în sectorul 3 al capitalei Bucuresti.
Proiectul a fost gândit pilot la inițiativa GreenPoint
Management alături de Coca Cola HBC și, la 3 ani de
la plasarea primelor stații, rezultatele continuă să se
vadă în randamentul procesului de colectare
separată pe raza sectorului, diminuarea costurilor,
reducerea amprentei de carbon și, nu în ultimul rând,
satisfacția celor care locuiesc să tranziteze zona. Pe
modelul Sectorului 3, mai găsim pubele BigBelly în
orașele Iași și Brașov. Exemplele sunt dovada clară
că se poate! Iar prin parteneriate strategice între
public și privat, orașele au numai de câștigat.

Din fericire, era digitalizării deschide multe
oportunități inclusiv pentru managementul deșeurilor,
care permit adoptarea unor politici de sustenabilitate
în domenii critice așa cum este reciclarea. Mai mult
decat atât, având în vedere că tot mai mulți lideri în
comunitate țintesc spre transformarea orașelor în
smart cities, România poate fi mai aproape de viitor
dacă administrațiile locale arată deschidere spre
cetățean și o abordare de (re)construcție a
habitatului. Este nevoie de soluții care să sprĳine
sustenabilitatea în comunitate, iar orașele să se
identifice în concepte modern precum smartcity și
envinronmentally friendly.
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BAT a creat infrastructura 
pentru colectarea și valorificarea 
energetică a chiștoacelor, cu zero 
impact asupra mediului

700 
de scrumiere stradale speciale 

Colectare
din 3 orașe: București, Iași, 
Constanța

Peste 2,2 tone 
de mucuri valori�cate energetic în 
primul an de campanie
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Magazinul a trecut printr-un amplu proces de
modernizare, fiind redeschis la început de
octombrie. Noul concept, inaugurat în România,
odată cu această redeschidere, vine cu o abordare
mult mai rafinată a experienței de shopping și cu
focus pe produse. Mobilierul completează designul,
având forme organice și culori neutre. Iluminatul
joacă un rol major în amenajarea spațiului și
evidențiază conceptul inovator. De asemenea,
elementele de decor interior, din lemn și piatră,
subliniază această identitate reînnoită. Intrarea

principală a magazinului este generoasă, cu vitrine
decorate în armonie cu interiorul, oferind clienților
posibilitatea identificării cu ușurință a celor mai noi
colecții.

La momentul actual, noul concept ZARA,
regăsit în magazinul din Plaza România, este
disponibil doar în alte locații flagship ale brandului,
din străinătate.

“Suntem foarte încântați că partenerii noștri din
grupul Inditex au ales Plaza România pentru a
implementa noul concept emblematic global al
brandului, actualizând astfel designul primului
magazin Zara deschis în România. Considerăm că
acest fapt reprezintă pentru Anchor Grup încă o
confirmare a rolului său de pionier al industriei, o
direcție importantă a strategiei noastre de business.
Prin acest amplu proces de renovare, clienții
magazinului Zara din Plaza România se vor bucura
de o experiență completă de shopping, de un
design ultra modern și, desigur, vor descoperi, în
premieră, cele mai noi colecții ale brandului”,
declară Affan Yildirim, Director general, membru în
Consiliul de administrație al Anchor Grup și membru
al Consiliului de administrație Shopping MallDova.

Sustenabilitatea este și ea parte integrantă din
strategia grupului Inditex, iar noul concept, proaspăt
lansat în Plaza România, reflectă foarte bine
această direcție. Brandul comercializează articole
Join Life din materiale biodegradabile, precum
Modal, Tencel, Lyocel, bumbac bio, cașmir, in, iută,
utilizând procese de fabricare cu un impact cât mai
mic asupra mediului înconjurător. De asemenea,
brandul reciclează selectiv deșeurile și oferă
clienților opțiunea de a dona articole în containerul
Take Back instalat în toate magazinele sale.

Magazinul din Plaza România a fost primul
deschis de celebrul brand pe plan local, în anul
2004, și are o suprafață de 2081 mp.
Sursa: comunicat de presă Agerpres
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Primul magazin ZARA din România se redeschide și aduce, în premieră, noua imagine globală a
brandului.
Brandul internațional de modă, ZARA, prezintă, în premieră pe piața autohtonă, odată cu redeschiderea
magazinului său din Plaza România, noul concept global, care propune clienților o experiență completă și
surprinzătoare de shopping, precum și un design care îmbină influențele art deco cu sustenabilitatea și
elementele eco friendly.

Zara
aduce noul concept de magazin

Affan Yildirim
Director general, membru în Consiliul de
administrație al Anchor Grup și membru în
Consiliul de administrație al Shopping
MallDova



Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul
Educației: Una dintre principalele probleme
ale sistemului de educație din toată lumea a
fost viteza de dezoltare mai redusă în raport cu
viteza de dezvoltare tehnologică și de
transformare a societăților. Sistemele de
educație sunt cele mai mari sisteme publice în
orice stat din această lume. Pe de altă parte,
sistemele de educație stau la baza tuturor
lucrurilor, pentru că nici securitate sanitară nu
putem avea fără educație, fără personalul
medical educat și format în acest domeniu.
Sunt și alte domenii în care nu putem sa ne
imaginăm dezvoltare, nici măcar prosperitate
nu putem spune că am putea avea în absența
educației. Nici un sistem de educație din
această lume nu a fost pregătit pentru a face
față provocărilor generate de această criză
sanitară, chiar și acele sisteme de educație
către care ne uităm cu admirație nu au fost
pregătite pentru acest moment. De ce? Pentru
că sintetizând, pentru digitalizarea educației
este nevoie de 5 componente:

În primul rând este nevoie de
conectivitate generalizată, de acces
generalizat la internet. S-au făcut pași foarte
importanți, am deschis anul școlar 2021-2022
având o conectivitate mai bună decât aveam în
toamna anului 2020, dar nu suficient de bună.
Nu putem spune că toți cei 3 milioane de

preșcolari și elevi au acces la internet în condiții
optime. De multe ori, chiar și în
videoconferințele pe care le organizăm de la
sediul Ministerului Educației avem probleme cu
conectivitatea, viteză de transmisie, sau
întreruperi, vă imaginați cât de frecvent se
întâmplă, în zonele izolate din România.
Al doilea factor este disponibilitatea

echipamentelor. S-au făcut progrese foarte
importante din această perspectivă. În urmă cu
un an, aveam mult mai puține echipamente,
acele celebre tablete disponibile pentru elevii
din România. S-au făcut achiziții anul trecut de
230.000 de tablete, în urma identificării unei
nevoi. (Nevoia declarată de către elevi, prin
însumarea solicitărilor venite la nivelul fiecărei
școli, centralizată la nivel județean și apoi la
nivel național a reieșit o nevoie de 230.000 de
tablete). S-au achiziționat 250.000 de tablete,
după care, la o nouă interogare s-a identificat,
paradoxal din punct de vedere matematic, o
altă nevoie. Drept urmare, prin OUG au fost
puse la dispoziție 150 milioane de euro pentru
achiziția de echipamente, dintre care 100 de
milioane euro pentru învățământul
preuniversitar și 50 de milioane euro pentru
învățământul universitar. Învățământul
universitar nu a folosit întreaga sumă, ci doar
13 milioane de euro, deoarece nivelul de
dezvoltare tehnologic al universităților este
diferit față de mediul preuniversitar. Astfel,
pentru cele 37 de milioane de euro diferență s-
a încercat redirecționarea către achiziția de
echipamente în mediul preuniversitar pentru
elevi.

Din perspectiva disponibilității
echipamentelor stăm mult mai bine, dar nu
putem să spunem că stăm bine, fie și numai
pentru faptul că pentru învățământul liceal,
opinia mea este că tabletele sunt inadecvate, în
învățământul liceal este nevoie de laptopuri.
Am achiziționat 60 de mii de laptopuri prin
programul Ministerului Educației Romania
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Sorin Cîmpeanu,
Ministrul Educației:

În PNRR avem 3,6 miliarde de euro sub tutela România
Educată și 330 de milioane euro doar pentru învățământul dual
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Secondary Education. Sunt pași importanți dar
nu sunt suficienți, în concluzie, nu avem nici
conectivitate generalizată, nu putem spune nici
că avem disponibilitate de echipamente.
Factorul numărul trei - conținutul digital.

Conținut digital nu avem pentru toate
disciplinele, este în curs de contractare
proiectul ”Biblioteca virtuală”, care ne va ajuta
foarte mult din perspectiva conținutului digital,
dar în acest moment nu avem îndeplinită nici
această condiție. Sunt foarte puține acele
discipline care au conținut digital, care diferă
mult de cel clasic.
Factorul numărul patru - disponibilitatea
cadrelor didactice formate pentru predarea
online. Am făcut și aici progrese, avem câteva
zeci de mii de cadre didactice, dar în raport cu
200.000 de cadre didactice, mai e mult de
făcut. Predarea online diferă major față de
predarea clasică.
Factorul cinci - platforme dedicate evaluării
online. Evaluarea online, evaluarea în general,
este punctul final al oricărui proces didactic, iar
noi nu avem aceste platforme dedicate și
securizate, pe cale de consecință ce s-a
întâmplat? Dacă spre exemplu, în urmă cu un
an, cu doi, cu trei, procentul elevilor care aveau
medii peste 8,50 era 10%, la finalul anului
școlar 2020-2021 avem peste 50%. Dacă
cineva ne poate convinge că învățământul din
România, stă atât de bine încât peste 50% din
elevi, merită, folosesc o repetiție intenționat,
merită să aibă burse de merit, înseamnă că nu
mai avem mare lucru în sistemul de educație
din România, pentru că stăm foarte bine.
Aceasta a fost consecința lipsei platformei
dedicate evaluării, niciodată nu am putut avea
garanția că acela care răspunde în spatele
ecranului la întrebările din evaluare este într-
adevăr, persoana care trebuie să răspundă,
elevul sau studentul și nu este un profesor, un
părinte, un frate mai mare sau oricine altcineva.
În același timp, însă, facem toate eforturile
pentru îndeplinirea acestor condiții. În PNRR
avem 3,6 miliarde de euro sub tutela România
Educată și sunt resurse financiare disponibile
pentru educație și în alte programe. Este o
adevărată provocare să poți să folosești
eficient aceste resurse pe aceste 5 direcții.
Digitalizarea educației are mult peste 1 miliard
de euro din cei 3,6 miliarde de euro.
O altă prioritate este învățământul dual
Avem 330 milioane de euro doar pentru
realizarea a cel puțin 10 campusuri de
învățământ dual prin parteneriate între școală,
universitate și cel mai important, agentul
economic. Avem de asemenea, ca prioritate,
educația timpurie, care este o prioritate
esențială.

Digitalizare
La infrastructură avem prevăzute în PNRR

10.000 de laboratoare în toate școlile
românești. Este nevoie de achiziție de
echipamente care vor susține digitalizarea,
care vor susține formarea de competențe astfel
încât rezultatele la testele PISA să fie
îmbunătățite. E nevoie de formarea cadrelor
didactice pentru a folosi aceste laboratoare
care vor putea fi achiziționate prin PNRR.
Rămâne o problemă cu infrastructura care să
adăpostească aceste laboratoare pentru că
este cel mai greu de realizat. Avem dotarea
atelierelor din învățământul profesional, cu
echipamente care, de asemenea, au o
componentă de digitalizare extrem de
importantă, dată fiind evoluția din această
perspectivă, pentru ca învățământul universitar
să fie suficient de atractiv. Sunt o serie de
măsuri pe care trebuie să le luăm, trebuie să
avem cadru legal și aici avem o altă provocare
cu implementarea proiectelor România
Educată adoptat prin Memorandumul Guvernul
României, dar în paralel trebuie să vedem și
cum gestionăm această sumă, care este cea
mai mare sumă pe care Ministerul Educației a
avut-o la dispoziție de la intrarea României în
Uniunea Europeană și până în prezent. E o
provocare imensă, avem o slabă capacitate de
absorbție, lucru care ne face să fim extrem de
atenți, este vorba de constituirea unor nuclee,
prin care să putem să organizăm inclusiv
aceste licitații. Avem în derulare o licitație
pentru o bibliotecă virtuală, care se află în faza
de contractare și avem un alt proiect pe care nu
am avut capacitatea sa îl gestionam cum se
cuvine, este vorba de catalogul electronic, un
instrument fără de care orice dezvoltare digitală
sustenabilă nu poate fi concepută. Până acum,
deși contractul a fost semnat în 2019, nu s-a
reușit nici măcar demararea licitației dar
încheierea contractului, peste 40 milioane de
euro care pe baza unei slabe capacități
administrative nu a putut să fie nici măcar
demarat. Este un semnal de alarmă major
pentru sumele pe care le avem la dispoziție în
PNRR. Lucrurile trebuie să se deruleze cu o
viteza mult mai mare, pentru că acel ministru al
educației care nu va reuși să valorifice această
oportunitate nu va mai avea la dispoziție nici
măcar scuza pe care toți miniștrii educației au
avut-o până acum, ”nu am avut resurse”.

Vom descentraliza, pe baza unor caiete
de sarcini foarte clar făcute, iar organizarea
licitațiilor va fi cel mai probabil, la nivel
județean. Același lucru se va întâmpla cu
multe alte obiective din PNRR, la capitolul
educație, pentru cei 3,6 miliarde de euro sub
România Educată.
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Radu Andronic, FIP Consulting
Efervescența activității de pregătire a

proiectelor municipiilor este întreținută anul
acesta și de multitudinea surselor de
finanțare anunțate pentru anul următor: pe
de o parte, este așteptată demararea
proiectelor de investiție care vor fi aprobate
prin programele structurale aferente
perioadei 2021-2027, pe de altă parte este
așteptată atragerea primilor bani europeni
prin mecanismul Planului Național de
Redresare și Reziliența (PNRR). Alături de
toate aceste noi oportunități, sunt încă în
implementare, în diferite stadii, proiectele
pregătite și contractate în perioada
2014-2020, ceea ce face ca la ora actuală să
existe o activitate intensă la nivelul tuturor
administrațiilor locale și a companiilor de
proiectare și consultanță. Programele de
finanțare viitoare vin în sprĳinul orașelor
pentru rezolvarea problemelor acute de
mobilitate, dar și de înfrumusețare și
creștere a calității vieții în orașe, inclusiv a
necesității implementării tehnologiilor
specifice “smart-city”.

FIP Consulting este compania
românească cu cea mai mare experiență în
pregătirea și finanțarea proiectelor de
mobilitate urbană durabilă și regenerare
urbană, având cel mai extins portofoliu de
proiecte pregătite în ultimii 5 ani, cu cea mai
mare valoare de finanțare a acestora (peste
590.000.000 euro).

Beneficiind de expertiza acumulată în
acești ani, în momentul de față consiliem și
prestăm diferite tipuri de servicii integrate
pentru 30 de municipalități din România, în
portofoliul nostru regăsindu-se activ 5 din
primele 10 cele mai performante primării din
România, conform analizei realizate de
UrbanizeHub în 2021, dintre care toate
municipiile aflate pe podiumul acestui
clasament: Cluj-Napoca, Oradea și Reșița.

Experiența acestor ani ne-a demonstrat
existența unei nevoi a administrațiilor locale din
România, aceea de a avea un partener care să
poată oferi servicii integrate, pornind de la
planificarea strategică pentru elaborarea
strategiilor de dezvoltare și a planurilor de
mobilitate urbană durabilă, continuând cu servicii
de inginerie, arhitectură, urbanism și peisagism și
finalizând cu serviciile de consultanță pentru
finanțarea proiectelor pregătite. Am reușit astfel să
creăm la FIP Consulting o echipă
multidisciplinară, prin care să furnizăm integrat
toate serviciile necesare pregătirii unor proiecte
investiționale smart de succes.

Planurile de mobilitate urbană pe care le
pregătim în această perioadă, atât pentru
municipiile de importanță regională, dar și pentru
orașele mici și medii, se bazează și se
structurează pe trei piloni: 1) propunerea
intervențiilor integrate - modernizarea simultană a
infrastructurii dedicată tuturor modurilor de
deplasare – pietonal, velo, transport public și auto,
dar și integrarea măsurilor investiționale cu acțiuni
operaționale sau organizaționale, acele măsuri
“soft” care vin în sprĳinul proiectelor de investiție –
cum ar fi implementarea Politicilor de Parcare, cu
rol esențial în descurajarea utilizării intensive a
autoturismelor personale în deplasările cotidiene;
2) îmbinarea conceptelor de regenerare urbană cu
cele de mobilitate urbană, fiind esențiale în
prezent intervențiile în zonele de locuire colectivă
pentru îmbunătățirea accesului pietonal și velo,
înfrumusețarea și extinderea suprafețelor verzi în
zonele care au fost “cucerite” de autoturisme în
ultimii ani, dar și crearea unui număr suficient de
locuri de parcare de reședință, una dintre cele mai
frecvente probleme de mobilitate ale orașelor
românești; 3) integrarea tehnologiilor “smart” în
proiectele propuse, răspunzând astfel nevoii de
modernizare a infrastructurii urbane, corelarea cu
tendințele existente la nivel global și aplicarea
modelelor de bună practică din orașele “smart”.

Proiectele pregătite vizează dezvoltarea
infrastructurilor de transport de mare capacitate –
în Timișoara suntem implicați în proiectarea unui
bulevard care să întregească un inel rutier, cu
extindere a liniilor de tramvai, a pistelor de
biciclete și a unui nou pod peste Bega. În Oradea
elaborăm planul de mobilitate urbană, cu un
portofoliu de aproape 1 miliard de euro pentru
municipiu și Zona Metropolitană Oradea, axat în
principal pe proiecte de infrastructură și
intermodalitate care să creeze coridoare eficiente
în interiorul orașului, corelate la proiectele majore
de infrastructură care se implementează în zona
metropolitană – Drumul expres Arad-Oradea și
conexiunea cu Autostrada A3. În mod similar, la
Craiova structurăm portofoliul de proiecte în jurul
intervențiilor necesare asigurării preluării traficului
de pe drumul expres Craiova-Pitești (în execuție)
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și distribuirea eficientă a acestuia în rețeaua
stradală municipală, încercând în același
timp și rezolvarea problemelor de mobilitate
existente. În Cluj-Napoca și Reșița pregătim
proiecte investiționale de regenerare urbană
pe suprafețe mari în cartiere de blocuri:
extinderea Parcului Aurel Vlaicu în Cluj,
implementarea conceptului “walkable
streets” și amenajarea de parcări pentru
reședința și intermodalitate sau regenerarea
integrală a spațiilor publice din cel mai dens
populat cartier de blocuri din Reșița,
însemnând extinderea spațiilor verzi,
amenajarea peisagistică a cartierului pentru
a deveni din ce în ce mai atractiv pentru
locuitorii săi, construirea parcărilor de
reședință, împreună cu accesele pietonale,
velo și rutiere, implementarea tehnologiilor
smart, precum iluminatul inteligent, parcări
inteligente, supraveghere video, rețea de
fibră optică, spații verzi administrate smart.

Pentru Sibiu propunem dezvoltarea de coridoare
integrate de mobilitate, creșterea eficienței rețelei
stradale prin realizarea de pasaje subterane și
extinderea infrastructurii velo și dezvoltarea
transportului public electric.

Viitoarele proiecte de mobilitate și regenerare
urbană smart pe care le propunem se bazează
astfel pe o abordare integrată, având în centru
infrastructură pentru transport durabil – tramvaie,
autobuze electrice și mobilitate velo, precum și
creșterea calității spațiului urban prin regenerare
integrală a spațiilor publice, amenajarea
arhitecturală a peisajului, cu scopul creării unui
oraș funcțional, atractiv și prietenos cu locuitorii
săi.

FIP Consulting intenționează astfel să rămână
lider al pieței de consultanță și proiectare pentru
investițiile în mobilitate și regenerare urbană, însă,
cel mai important, își dorește ca proiectele
realizate să îmbunătățească viață locuitorilor prin
calitatea soluțiilor propuse.
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BREC
RAPORT BUSINESS ÎN
ROMÂNIA ÎN T4 2021:

Economia la turație spre final de an.

Este nevoie de predictibilitate legislativă și de măsuri de
temperare a efectelor colaterale pandemiei de Covid-19

Investițiile continuă în majoritatea
sectoarelor de activitate, iar transformarea și
adaptarea permanentă la noile realități rămân
prioritățile în business, în trimestrul al IV-lea al
anului 2021, au concluzionat participanții la
Forumul de Business ROMÂNIA.
NEW ECONOMYAGENDA. Evenimentul a fost
co-organizat de 8 asociații de business, care
reprezintă unii dintre cei mai mari contributori în
PIB-ul Romaniei: AHK România – Camera de
Comert Româno – Germană, ANIS – Asociația
Patronală a Industriei de Software și Servicii,
Asociația Română pentru Smart City, ARILOG
– Asociația Română de Logistică, CRE –
Centrul Român al Energiei, HORA –
Organizația Patronală a Hotelurilor și
Restaurantelor din România, Camera de
Comerț Eleno-Română și BUCHAREST REAL
ESTATE CLUB.

Germania rămâne principalul partener
comercial al României: 16,4 mld. EUR
(+20,5%) este volumul schimburilor comerciale
între cele 2 țări, în primele 6 luni ale anului.
Cifra ar putea depăși nivelul din 2019 (cca. 32
mld. EUR), conformAHK, Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană.

Energia verde și identificarea de noi
tehnologii în energie vor fi principalele tendințe
din domeniu, în urmatorii ani, în contextul în
care energia, principalul cost asociat
produselor esențiale traiului zilnic, devine din
ce în ce mai scumpă, conform CRE - Centrul
Român al Energiei.
În domeniul imobiliar investițiile continuă, marii
jucători adaptându-se noilor realități, cu focus
pe sustenabilitate și digitalizare, conform BREC
– BUCHAREST REAL ESTATE CLUB,
organizație ce reunește cei mai mari investitori
imobiliari, cu portofolii de peste 6 miliarde EUR.

Tehnologia și aportul jucătorilor din IT & C
continuă accelerarea economiei locale.
România trebuie să continue eforturile în

direcția digitalizării, astfel încât industria
autohtonă de IT să ajungă la o pondere de 10%
din Produsul Intern Brut, față de 5,7%, nivelul
raportat în 2019, conform ANIS.
Logistica și transporturile continuă dezvoltarea.
Lipsa forței de muncă (inclusiv la nivelurile de
management senior), a educației specializate,
obținerea întârziată a autorizațiilor acolo unde
sunt necesare și ritmul lent al investițiilor în
infrastructură pun presiune pe acest sector,
conform ARILOG.

Asociația Română pentru Smart City
prioritizează strategia de ”smart community” a
României, pe baza feed-back-ului privind
nevoile comunităților locale.

HoReCa: criza de personal a atins în
prezent cel mai înalt nivel în industria
ospitalității. Organizația Patronală a Hotelurilor
și Restaurantelor din România – HORA
România - susține proiectele de debirocratizare
a proceselor de autorizare a unităților de
alimentație publică și reglementarea bacșișului,
măsuri esențiale pentru a diminua deficitul de
personal din HoReCa și pentru a încuraja
dezvoltarea sănătoasă și atrăgerea investițiilor.
Este nevoie de măsuri pentru accelerarea
campaniei de vaccinare, în condițiile în care
România a atins abia un prag de 31%, în timp
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ce țările din Vest au depășit 80% și au ridicat
restricțiile. Investitorii atrag atentia că, deși
business-urile active în România au avut
rezultate bune în plină pandemie, inflația,
creșterea costurilor materiilor prime sau
energiei ar putea impacta major business-ul,
alături de posibile noi restricții din cauza
pandemiei.

Datele Eurofin, una dintre cele mai mari
companii din domeniul sănătății și securității la
locul de muncă, arată că 7 din 10 angajați
români suferă de anxietate, efect colateral al
pandemiei ce adaugă presiune atât asupra
economiei cât și asupra societății.
Principalele cifre și realități de business, la
nivelul Trimestrului al IV-lea din 2021:
INVESTIȚIILE GERMANE ÎN ROMÂNIA:

Germania rămâne cel mai mare partener
comercial al României, schimburile comerciale
însumand 30,9 mld. EUR in 2020. Volumul
schimburilor comerciale în primele 6 luni ale
anului 2021 între cele două țări a fost de 16,4
mld. EUR (+20,5%). „Până la sfârșitul anului
2021 ne așteptăm ca cifrele să crească chiar
peste nivelul celor din 2019 (cca. 32 mld.
EUR),” estimează AHK.
Andreas Lier, președintele AHK România, a
adresat tema sustenabilității, în contextul
Acordului Verde European (Green Deal), care
are ca scop transformarea economiei europene
într-una neutră din punctul de vedere al
impactului asupra mediului până în anul 2050.
”Acordul verde cuprinde o agendă politică care
acoperă multe domenii, de la neutralitatea

carbonului, la economia circulară, mobilitatea
inteligentă și multe altele. Este nevoie de o
politică industrială puternică și de un cadru de
reglementare pentru ca Acordul Verde al UE să
fie un succes”, spune Andreas Lier, președinte
AHK România.

Pandemia continuă să aibă un impact
puternic asupra companiilor, în special în ce
privește lanțurile de aprovizionare. 81% dintre
companiile intervievate în cadrul unui sondaj
AHK raportează creșteri de prețuri sau
dificultăți de aprovizionare. Cu peste 550 de
companii membre, AHK este cea mai mare
Cameră de Comerț bilaterală din România si
este reprezentanta oficială a economiei
germane în România.
ENERGIA, O MIZAMAJORĂ. FLUCTUAȚIILE
DIN ENERGIE PUN PRESIUNE PE TOATĂ
ECONOMIA, CÂT ȘI PE CONSUMATOR

Fluctuațiile și evolutiile din domeniul
energetic – precum scumpirea pretului gazelor
sau energiei electrice – vor pune presiune atât
la nivelul companiilor din economie, unităților
de producție, cât și asupra nivelului de trai al
consumatorului final, atrag atenția
reprezentanții Centrului Român al Energiei
(CRE).

Taxarea emisiilor de CO2 de către UE
determină presiunea de creștere a prețului
energiei și încurajează în același timp noile
investiții în tehnologii regenerabile. Acest
mecanism poate deveni problematic pentru
statele unde profitabilitatea din economie este
marginală, așa cum este și cazul României.
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Despina Ponomarenco,
Președinte Bucharest Real Estate Club

Soluțiile pentru țara noastră pot veni din 2
mari direcții: susținerea unor scheme de suport
în ceea ce privește eficiența energetică pentru
companii și consumatorii industriali și
gestionarea reducerii sărăciei energetice
coroborată cu compensarea consumatorilor
vulnerabili.

INVESTIȚIILE IMOBILIARE CONTINUĂ,
MARII JUCĂTORI SE ADAPTEAZĂ NOILOR
REALITĂȚI

În domeniul de Real Estate, investițiile
continuă. Marii jucatori se adaptează noilor
tendințe sanitare, integrează tehnologia, isi
diversifica portofoliile și se pregătesc de etapa
post-pandemică, conform BUCHAREST REAL
ESTATE CLUB.

IMMOFINANZ continuă investițiile curente
atât pe segmentul de office (modernizarea
clădirii Bucharest Financial Plaza și
transformarea acesteia într-o clădire
emblematică myhive, cu spații de înaltă calitate
și cu nivel de certificare a construcției pentru
dezvoltare durabilă Gold, precum și demararea
procesului de transformare a clădirii Victoria
Park tot într-o proprietate myhive), cât și pe cel
de retail (unde are în lucru un proces complex
de refurbishment al centrului comercial VIVO!
Baia-Mare, pe o suprafață de 10.000 mp, ce va

fi finalizat în Q4 2021).
Dupa finalizarea preluării clădirilor Campus

6.2 și Campus 6.3 de la Skanska, fondul
austriac S IMMO lucrează la un nou proiect
boutique de birouri – Dorobanți Office Building
(5.000 mp). Proiectele mixte, ce înglobează
funcțiuni și facilități multiple sunt marile
câștigătoare în urma pandemiei. AFI
intenționează să dezvolte un nou proiect în
proximitatea AFI Cotroceni, cu 3 funcțiuni:
apartamente pentru închiriat, birouri și spații de
retail. Vastint are în plan o nouă fază (birouri &
retail) a proiectului mixt de la Timpuri Noi.

IT & C
Tehnologia și aportul jucătorilor din IT & C

vor accelera economia locală. Acest segment a
continuat să crească atât în ceea ce privește
veniturile, cât și ca număr de angajați, în ciuda
impredictibilității fiscale și politice care domină
peisajul local. Pentru ca acest sector să-și
mențină același ritm de creștere, ANIS
recomadă continuarea investițiilor și inițiativelor
publice și private în domenii strategice precum
educația și inovația, menite să susțină
dezvoltarea pe termen mediu și lung a
industriei de software și servicii pe plan
local. Prin susținerea adoptării digitalizării,
sectorul poate ajunge la o pondere de 10% din
PIB, față de 5,7%, conform studiului ANIS
lansat în decembrie 2019. ANIS este singura
Asociație Patronală românească a Industriei de
Software și Servicii. Cele peste 160 de
companii membre ANIS reprezintă aproximativ
66% din totalul industriei IT românești și
angajează aproximativ 42% din forța de muncă
din domeniul IT.

Din punctul de vedere al impactului
pandemiei asupra angajatorilor și angajaților
din IT&C, retenția personalului, satisfacția
angajaților și productivitatea au fost cele mai
afectate în urma fenomenului “Work From
Home”, în procente de 13%, 24% și respectiv
19%, conform unui sondaj realizat de ANIS în
rândul companiilor din IT&C.

SMART CITY
Asociația Română pentru Smart City

prioritizează strategia de ”smart community” a
României pe baza feed-back-ului privind
nevoile comunităților locale.

„Avem în lucru proiecte macro privind
digitalizarea și transformarea digitală, proiecte
de Smart City și Smart Village dar, mai ales
proiectele de dezvoltare a comunităților în
raport cu oportunitățile oferite de PNRR”,
declară Eduard Dumitrascu, Președintele
Asociației Române pentru Smart City. În
România există cumulat peste 860 de inițiative
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smart city. Avem și câteva proiecte relevante în
smart village - Sadu, Șelimbăr, Luncăvița - , dar
și mai multe alte zeci de proiecte care dezvoltă
aceste comunități rurale, aflate în proximitatea
marilor aglomerări urbane, care au înțeles rolul
de magnet pe care îl au centrele urbane şi au
venit complementar, cu soluții pentru creșterea
calității vieţii, sau pentru dezvoltarea
infrastructurii. PNRR este o oportunitate pentru

dezvoltarea României, inclusiv la nivelul
comunităților rurale, subliniază reprezentantul
Asociației Române pentru Smart City,
organizația industriei Smart City cu peste 270
de membri și parteneri din rândul autorităților
locale, mediului de business, academic și
societății civile.

Piețele emergente și modelele tradiționale
de afaceri încep să devină extrem de
constrânse de nevoia de adaptare la
schimbările continue și la dinamica macro și
microeconomică a zilelor noastre. Digitalizarea
a trecut rapid de la moft la necesitate absolută
pentru companiile care își doresc o creștere a
veniturilor și să rămână competitive în mediul
actual.

Prin urmare, o organizație este considerată
de succes dacă posedă un avantaj competitiv
durabil asupra rivalilor săi de pe piață,
dobândită prin reducerea costurilor
operaționale, stil de organizare sau
diferențiere. Reducerea costurilor (percepută
de cele mai multe ori doar ca simplificare a
proceselor) nu implică neapărat sacrificarea
capacității de diferențiere. Folosind

instrumentele potrivite și utilizând eficient
resursele disponibile, le putem avea pe
amândouă.

În zilele noastre, ca urmare a scăderii
profiturilor, schimbărilor rapide de pe piață și
așteptărilor tot mai înalte ale consumatorilor,
companiile încep să ia în considerare diferite
sisteme digitale, care s-au dovedit a fi extrem
de eficiente în creșterea durabilității
competitive a companiilor și a marjelor de profit.
În fapt, cercetările Accenture arată că
digitalizarea are potențialul de a crește
rentabilitatea medie cu 38% până în 2035.

Tehnologia modernă stă în strânsă
dependență și legătură cu accesul la date.
Datorită creșterii constante a fluxului de date,
sistemele de învățare automată, scăderea
costurilor și inovațiile devin o realitate
comercială, de ordinea zilei, iar practicile de
digitalizare permit modele de afaceri total noi.
Astfel, digitalizarea poate fi considerată un
factor cu totul nou de producție, inversând
tendința ultimilor ani de scădere a profiturilor,
prin optimizarea proceselor. Sistemele
inteligente de automatizare îmbunătățesc
munca umană și contribuie la procesul de
inovare continuă.

Relația dintre profitabilitate și inovație
digitală

Potrivit McKinsey, angajații români au
lucrat, în medie, 1795 de ore în 2017, cu 12,7%
mai mult decât angajații celor mai mari 5
economii europene și au avut o productivitate
de doar 29 € / oră, comparativ cu 53 € / oră,
media celor mai puternice 5 economii din UE.
Mai mult, între 50-54% din activitățile la locul de

Ce trebuie să știi?
Primii pași în
digitalizare

Tudor Fărăgău
Director Holisun
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muncă desfășurate de angajații români
{aproximativ 4,4 milioane de locuri de muncă -
ar putea fi digitalizate sau automatizate, ceea
ce ar duce la o creștere semnificativă a
productivității și profitabilității companiilor
românești până în 2030.

Implementarea pe scară largă a soluțiilor
digitale ar putea duce la o creștere a PIB-ului
național cu până la 10% în acest interval de
timp, sugerează studiul. Cu toate acestea,

orice schimbare va fi confruntată cu provocări
și dezavantaje, ambele urmând a fi luate în
considerare în această secțiune.

Pentru a evidenția beneficiile și
dezavantajele percepute ale procesului de
digitalizare în companiile globale și românești,
am compilat următoarele concluzii de la
McKinsey, SAP Center, Gartner și Valoria 4 în
tabelul de mai jos:

Beneficii Obstacole
67% din companiile care au implementat
digitalizarea activității în relația cu clienții
confirmă o creștere a satisfacției acestora

Lipsa de talent: Nu destui angajați sunt capabili
să țină pasul cu implementarea noilor tehnologii
sau să le înțeleagă

64% dintre companii spun că angajaților sunt
mult mai dăruiți activității datorită transformării
digitale. În România, 35% din companii relatează
că digitalizarea a avut deja un impact major
asupra activității lor

Frica de necunoscut: Unii directori sunt mult prea
ancorați în vechea cultură organizațională și sunt
destul de reticenți în adoptarea noilor tehnologii

46% dintre companiile românești spun că
digitalizarea le-a adus o scădere a costurilor și o
simplificare a activității

Un mare număr de tehnologii de digitalizare sunt
încă ”tehnologii ale viitorului” și așteaptă adopția
de masă

34% dintre companiile românești spun că
digitalizarea le-a permis să măsoare mai bine
indicatorii de performanță, în timp ce și-au
îmbunătățit eficiența operațională.

În România costurile de implementare sunt
privite ca fiind prea mari, iar modelele autohtone
de business nu sunt destul de puternice pentru a
susține schimbări radicale

Până în prezent, studiile susțin ideea din
spatele creșterii productivității și profitabilității
ca urmare a înlocuirii modelelor vechi de
afaceri, cu soluții digitale.

Implementarea de bază permite deja
companiilor să-și migreze datele și activitatea
din analogic în digital, să accelereze
procedurile și procesele care implică lucrul cu o
cantitate semnificativă de informații, să
automatizeze operațiunile pe hârtie prin

sisteme software care procesează datele mai
rapid, mai bine și în timp util.

Mai mult, sistemele digitale aduc un avantaj
major în ceea ce privește implementarea KPI
(indicatorilor cheie de performanță) și
măsurarea performanței post-operare, precum
și detectarea erorilor operaționale și risipei de
resurse.
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Tabelul 1: Beneficii percepute și dezavantaje ale digitalizării afacerii
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