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România
   Senzațională

CE LUCRURI FABULOASE URMEAZĂ

ÎNTR-O ȚARĂ ÎN CARE NIMENI NU MAI CREDE 
ÎN NIMIC, DEZBINATĂ ȘI MĂCINATĂ DE URĂ 
ȘI INVIDIE, CONCEPTUL ORAȘELOR CREATIV-
INTELIGENTE NE UNEȘTE!

#UNITEDFORSMARTCITIES

itmul actual de dezvoltare al lumii, 
fenomene precum globalizarea, 
digitalizarea, migrația și urbanizarea 
provoacă efecte care se propagă asupra 

orașelor și pun presiune pe factorii decidenți.  
Nevoile oamenilor se schimbă, ceea ce ieri era 
potrivit pentru un oraș, mâine poate deveni 
irelevant. Într-un astfel de context, orașele 
trebuie să încerce să răspundă noilor cerințe și 
să anticipeze viitoarele nevoi.  
 La nivel global, centrele urbane sunt 
într-o continuă dezvoltare și caută să devină 
cât mai competitive pe scena internațională. 
Astfel conceptul Smart City a devenit din 
ce în ce mai întâlnit în discuțiile și proiectele 
dezvoltate de decidenți la nivel global. Acest 
concept facilitează colaborarea dintre instituții 
și cetățeni, însă nu se limitează la aceștia. În 
ideologia smart city există patru piloni esențiali 
pentru dezvoltarea orașelor de tip smart 
city: instituțiile publice, mediul academic, 
companiile private și societatea civilă. Dorința 
de a deveni un oraș inteligent poate lua formă 
doar printr-o colaborare puternică între toți cei 
patru piloni. Esența conceptului smart city este 
utilizarea tehnologiei în avantajul comunității 
și crearea unui viitor mai verde, mai sustenabil 
și mai eficient.
 Conceptul nu pare a fi pe deplin înțeles 
și nici importanța lui în contextul actual. Smart 
City este despre oameni, modul lor de viață, dar 
și despre interacțiunile cetățenilor cu orașul și 
instituțiile acestuia. Smart City este despre toți 
cei patru piloni, smart city este viitorul!
 Orașele au nevoie să fie inteligente 

și conectate, pentru a face față provocărilor 
viitoare. Cu ajutorul conceptului, comunitățile 
pot folosi actualele oportunități în moduri 
ingenioase și la adevăratul potențial, însă pot 
genera și noi soluții.
 Industria Smart City cuprinde toate 
aspectele unei comunități sub forma unor 
verticale: Smart Citizen, Mobility, Governance, 
Environment, Living și Economy. 
 Smart Citizen pune în prim plan 
cetățeanul și capacitatea acestuia de a fi pro-
activ, nivelul său de instruire digitală și spiritul 
civic. 
 Smart Mobility face referire la 
interconectarea tuturor modurilor de deplasare 
și eficientizarea schimbului dintre acestea.        
  Smart Governance se raportează la 
modul în care instituțiile guvernamentale 
folosesc noile tehnologii în relația cu mediul 
privat și societatea. 
 Smart Environment tratează nevoia 
comunităților de a deveni mai ecologice, de 
a-și îmbunătăți calitatea aerului și a apei, 
inclusiv controlul poluării fonice cu ajutorul 
tehnologiilor verzi.
 Smart Living ia în calcul modul de trai 
al cetățenilor, siguranța, cultura, sănătatea și 
bunăstarea lor.
 Ultima verticală este la fel de importantă, 
reprezentând intersecția dintre economie și 
orașele inteligente, Smart Economy utilizează 
tehnologiile smart city schimbând comerțul 
urban, oferind o interconectare locală și 
globală.
 Orașele moderne, inteligente vor deține 
puterea în viitor, ajungând independente de 
centrul administrativ (capitala unei țări). Este 
o realitate atunci când afirm faptul că sunt 

Eduard Dumitrașcu
Președinte Asociația Română pentru Smart City

R
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orașe care generează aproape jumătate din PIB-
ul propriei țări, reușind prin creativitate, inovare 
și descentralizare să se dezvolte peste așteptări. 
Deschiderea orașelor către scena internațională și 
către conceptul smart city reprezintă o tendință 
globală.
 Ținând cont de schimbările majore ce au 
loc la nivel global, asociația noastră este receptivă 
și considerăm că este important să ne adaptăm la 
contextul actual. Prin urmare, Asociația Română 
pentru Smart City este în proces aplicare a lecțiilor 
învățate. În ultimele luni, am lucrat intens la modul 
nostru de lucru și la ceea ce ne dorim să dezvoltăm. 
Astfel că noua noastră misiune a înlocuit crearea 
industriei de smart city cu dezvoltarea acesteia, 
deoarece România, la momentul actual are o 
industrie smart city la început de drum. Asociația 
noastră va sprijini dezvoltarea acestei industrii și va 
crea un cadru potrivit pentru ca pilonii smart city să 
prospere împreună.
 Viziunea asociației urmărește dezvoltarea 
unei rețele naționale de comunități smart, unde 
comunitatea să poată implementa cât mai multe 
proiecte Smart City, care vor dezvolta sustenabil 
și responsabil centrele urbane. ARSC s-a angajat 
să dezvolte o structură care să conecteze nevoile 
urbane ale cetățenilor cu resursele comunității 
academice și ulterior cu soluții și tehnologii oferite 
de companii. Într-un final, feedback-ul cel mai 
important este cel din partea societății civile. 
 O reușită recentă pentru asociația noastră 
a fost extinderea acesteia, prin deschiderea unei 
filiale la Constanța. Ușor, ușor vom ajunge în toate 
comunitățile care au nevoie de ajutorul și  experiența 
noastră și care își doresc să facă parte din familia 
comunităților Smart City. 
 Activitatea noastră s-a digitalizat în cea mai 
mare parte, folosim instrumente și aplicații care ne 
eficientizează toate procesele interne. Lucrăm în 
fiecare zi pentru a ne îmbunătăți activitatea și pentru 
a susține industria Smart City în cel mai bun mod 
posibil. Vrem să ne deschidem porțile pentru toți 
cei care își doresc să îmbunătățească comunitățile 
în care trăiesc și muncesc și acceptăm noi provocări. 
Contribuția fiecăruia dintre membrii noștri este 
esențială, faptul că aceștia sunt lideri în domeniile 
lor de activitate, dar mai ales oportunitatea de a 
reuni atâția oameni care își doresc schimbarea sunt 
elementele care pun bazele proiectelor noastre.
 Potențialul acestei industrii este enorm. Și 
include beneficii pentru toate părțile implicate 
- instituții, companii, parteneri, cetățeni. Despre 
acest potențial dar mai ales despre ce proiecte 
s-au implementat anul acesta în țară aflăm în 5 
Decembrie la Gala SCIA - ediția 4. 
 Ne vedem în 5 Decembrie la Smart City 
Industry Awards 2019!

CUM POȚI LUCRA
MAI UȘOR CU ECHIPA TA

TEAMWEEK

TEAMWEEK.COM

OAMENII
PE PRIMUL LOC
Aplicația de planificare a proiectelor 
Teamweek pune în prim plan oamenii. 
Calendarul proiectelor este foarte bine 
realizat din punct de vedere vizual, făcând 
mult mai ușoară optimizarea programului 
fiecărui coechipier și finalizarea fiecărui 
proiect la timp.
Muncește inteligent cu un program de 
planificare simplu și cu un design plăcut.
Planifică programul fiecărei persoane într-
un mod eficient având o imagine clară de 
ansamblu a sarcinilor fiecărei persoane. 
Dezvoltă-ți afacerea într-un timp scurt prin 
previzionarea perioadelor prielnice pentru 
noi clienți, începerea de noi proiecte și/
sau angajarea unor noi experți.
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Government  Cloud
 Implementarea soluției 
Government Cloud oferă o bază 
de date excelentă pentru serviciile 
publice și soluțiile publice, ceea 
ce face din Estonia cea mai 
digitală țară din lume. Cu ajutorul 
tehnologiei, Estonia face următorul 
pas în evoluția sa digitală pentru a-și 
extinde societatea IT&C.
 Creat la sfârșitul anului 
2000, RIKS este o fundație 
administrată de Ministerul 
Economiei și Comunicațiilor. State 
Infocommunication Foundation 
(RIKS) are misiunea de a oferi 
instituțiilor publice, municipalităților 
locale și altor instituții bugetate 
de stat servicii de comunicare 

coerente, de înaltă calitate, sigure 
și rentabile, inclusiv comunicații 
pentru scopuri particulare, prin 
propriile infrastructuri și servicii de 
comunicații furnizate de piața liberă.
 Cybernetica este o 
companie de cercetare și dezvoltare 
care dezvoltă și vinde sisteme și 
produse software-cheie pentru 
supravegherea maritimă și soluții 
de comunicații radio. Cybernetica a 
fost un partener activ în dezvoltarea 
sistemelor critice de e-guvernare, 
cum ar fi X-Road Estonian, i-Vot, 
e-Customs și altele. Astăzi, 
Cybernetica oferă serviciile sale în 
peste 35 de țări din lume. 

 Sistemul de informații pentru sesiuni guvernamentale, cunoscut 
și sub denumirea de e-Cabinet, este un instrument puternic pe care 
guvernul estonian îl folosește pentru a-și raționaliza procesul de luare 
a deciziilor. Sistemul este o singură bază de date pentru mai mulți 
utilizatori, care păstrează informațiile relevante organizate și actualizate 
în timp real, oferind miniștrilor o imagine de ansamblu clară asupra 
fiecărui element în discuție.
 Odată ce Estonia și-a adoptat sistemul de e-Cabinet fără 
hârtie, lungimea medie a ședințelor săptămânale a cabinetului a fost 
redusă de la 4 sau 5 ore la 30-90 de minute. De asemenea, guvernul 
a eliminat necesitatea tipăririi și livrării în fiecare săptămână a mii de 
pagini de documente - un beneficiu semnificativ pentru mediu și pentru 
contribuabil.

e-Cabinet

 i-Voting este o soluție unică, simplă și 
convenabilă care ajută în procesul de guvernare. 
În 2005, Estonia a devenit prima țară din lume 
care a organizat alegeri la nivel național utilizând 
această metodă, iar în 2007 a fost prima țară care 
a folosit tehnologia în alegerile parlamentare.
Votarea pe Internet sau i-voting este un sistem 
care permite alegătorilor să își voteze buletinele 
de la orice computer conectat la internet, 
aflat oriunde în lume. Complet fără legătură cu 
sistemele electronice de vot utilizate în altă parte, 
care implică mașini costisitoare și problematice, 
soluția estonă este simplă, elegantă și sigură.

 Cardurile de identitate servesc atât ca 
document de identitate fizică (conțin o fotografie 
și date biometrice) cât și ca identitate electronică. 
Fiecare card conține un cip. Pe acest cip există două 
certificate digitale: unul pentru identitate și unul 

pentru semnătura digitală. Cele două certificate 
digitale sunt protejate fiecare cu PIN-uri cu 4 cifre. 
Modelul tipic de utilizare este să vă conectați la 
un serviciu care utilizează cartea de identitate 
și PIN-ul. Dacă aveți nevoie să trimiteți ceva în 
timpul sesiunii, care ar necesita în mod normal 
o semnătură, totul se rezolvă prin introducerea 
codului dvs. de semnătură electronică. 

 O altă noutate este faptul că Estonia 
intenționează să automatizeze procesul de 
înregistrare a nașterii, astfel încât părinții să 
primească un e-mail atunci când copilul lor se 
naște. Aceste înregistrări sunt gestionate printr-un 
software numit X-Road, un sistem descentralizat 
de schimb de date care leagă baze de date publice 
separate și le permite oamenilor să vadă când au 
fost accesate sau modificate datele.

i-Voting
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Estonia Smart Nation

Societate
Digitala
    99%
Acum două decenii dreptul la internet a 
fost declarat ca fiind un drept fundamental 
al omului și de atunci Estonia a început să 
construiască societatea informațională. 
Atunci populația generală nu avea acces la 
internet sau chiar la dispozitive cu care să  
folosească internetul. A fost nevoie de mare 
curaj pentru a investi în soluții IT și pentru a 
lua ruta tehnologiei informaționale.
Acestea sunt doar câteva dintre cele mai 
bune soluții electronice care au condus la 
transformarea Estoniei într-una dintre cele 
mai dezvoltate societăți digitale din lume.
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Estonia are probabil cel mai 
complex sistem de guvernare 
digitală din lume. În doar 
câteva minute, cetățenii săi pot 
completa online aproape orice 
serviciu municipal sau de stat. 
Este singura țară din lume în care 
99% din serviciile publice sunt 
disponibile online 24/7. Serviciile 
electronice sunt imposibile însă, 
pentru căsătorii, divorțuri și 
tranzacții imobiliare. Datorită 
unui ecosistem digital sigur, 
convenabil și flexibil, Estonia a 
atins un nivel fără precedent 
de transparență în guvernare 
și a creat o mare încredere 
în societatea sa digitală. 
Adoptarea acestui model de 
guvernare a făcut ca  Estonia să 
economisească peste 800 de ani 
de muncă. 

Ca regulă generală, 
sistemele 
guvernamentale din 
Estonia nu au voie 
să stocheze aceleași 
informații în mai multe 
locuri. Totul începe 
cu baza de date a 
populației. În această 
bază de date pentru 
fiecare persoană există 
un identificator unic, 

numele, data nașterii, 
sexul, istoricul adreselor, 
cetățenia și relațiile 
lor juridice. Este, 
literalmente, o bază de 
date relațională, arborele 
genealogic al întregii 
națiuni poate fi vizualizat 
înapoi până în jurul anului 
1950. Estonienii sunt 
convinși că baza de date 
este 100% completă.
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ING. LIVIU STOICA

E
GUVERNARE
 Când vorbim de Guvernare Electronică 
sau e-Guvernare, ne gândim la sisteme 
informatice complexe care sunt dezvoltate 
sau gestionate de stat în scopul înlesnirii 
interacțiunii dintre cetățeni sau mediului de 
afaceri cu instituțiile statului.
 Să zicem că la un click distanță am putea 
deschide un cont online personal sau de firmă, 
gestionat de stat, unde să putem consulta 
starea actuală a taxelor și a impozitelor locale 
și naționale și a istoricului de plăți aferente 
acestora, a proprietăților mobile și imobile 
deținute și a istoricului de deținere și plățile 
aferente, a cardului de sănătate și a istoricului 
medical, a locului de muncă și a istoricului 
acestora, posibilitatea de a avea control online 
asupra înființării/modificării unei firme etc. Din 
acel cont să se poată iniția solicitări online către 
instituțiile statului și să se primească răspuns 
online, cu urmărirea timpilor de răspuns, totul 
cu istoric online, fără să mai ținem cereri și 
chitanțe prin sertare, toate cu trasabilitate și 
cu autentificare garantată.

INTERACȚIUNEA DINTRE 
GUVERNAREA ELECTRONICĂ 

ȘI CONCEPTUL DE SMART CITY

T E H N O L O G I I L E  M O D E R N E  A C T U A L E  P E R M I T 
I N T E R O P E R A B I L I T A T E A  Î N T R E  S I S T E M E L E  I N F O R M A T I C E 
Ș I  A S T F E L ,  T E O R E T I C  Ș I  I D E A L ,  A M  P U T E A  A V E A  A C C E S 

L A  U N  S I N G U R  C O N T  Î N  C A R E  S Ă  N E  R E G Ă S I M  T O A T Ă 
I N T E R A C Ț I U N E A  N O A S T R Ă  C U  I N S T I T U Ț I I L E  S T A T U L U I  Ș I 

C H I A R  M A I  M U LT ,  C U  C E L E  P R I V A T E .



SMART CITY MAGAZINE          13

SmartCityMagazine.ro

România nu duce 
lipsă de viziune, repet, 
tehnologiile actuale 
permit implementarea 
unei asemenea viziuni, iar 
conform Regulamentului 
European 1724/2018,  

Uniunea Europeană are o viziune fermă și 
centralizată pe care parțial o susține și financiar, 
astfel, până la finele anului 2023, toate țările UE 
sunt obligate să permită inițierea interacțiunii 
cu instituțiile statului pentru un număr de 
evenimente de viață, cum sunt: 

Starea civilă: naștere, căsătorie, divorț, deces;
Activitatea agenților economici: înființare, 
vânzare, modificare statut, obținere de surse de 
finanțare, desfășurare activitate de companie, 
înregistrarea pentru plata PJ, constituire 
contracte, faliment, lichidare;
Drepturi și obligații cetățenești: eliberare 
acte de identitate, obținere pașaport, obținere 
permis de conducere, înregistrare autovehicul, 
asigurări opționale și obligatorii, cumpărare/
închiriere casă, înregistrare plată taxă PF;
Muncă, familie și protecție socială: servicii 
căutare loc de muncă, asistență accidente 
de muncă, pensionare, înscrierea alocației 
persoane cu handicap, obținere indemnizație 
de creștere a copilului, adopții;
Afaceri externe: emigrare în România, 
obținerea cetățeniei, obținerea unei vize;
Parcurs educațional: gimnaziu/liceu/
universitate, înscrierea la bibliotecă;
Servicii medicale: programare consult medical 
într-un spital;
Promovare turism: ghid și informații de 
călătorie.

Strategia de implementare a Guvernării 
electronice 
 În principiu, guvernarea electronică este 
simplă, dar în practică este foarte complexă 
și greu de gestionat sub toate aspectele sale 
generale, iar în ceea ce privește un domeniu 
așa de nou, acesta este și greu de asimilat 

de spectrul decizional, 
plus că tehnologiile sunt 
în schimbare și evoluție 
continuă. România are 
adoptată o Strategie 
Națională privind Agenda 
Digitală pentru România 
2020. Această strategie 
cuprinde o arie de 

competențe a multor ministere și domenii de 
activitate, iar decidenții din aceste domenii 
trebuie să fie conștienți de aceasta și să lucreze 
la unison pentru îndeplinirea ei. E-Guvernarea 

nu ține de un minister sau de o agenție 
guvernamentală ci de întregul ansamblu 
administrativ central și local.
 O provocare majoră mondială, nu numai 
națională, este angajarea în mediul public a 
unor specialiști super-calificați din domeniul 
tehnologiei informației și comunicațiilor 
(TIC), pentru că mediul privat este mult mai 
ofertant. În practică, personalul specializat TIC 
din mediul public este în zona de avarie și cele 
mai multe soluții naționale sunt implementate 
în urma unor proiecte bugetate din fonduri 
europene, care permit contractarea pe 
termen determinat a resursei umane necesare 
implementării de soluții moderne.

Ce ne trebuie pentru o e-Guvernare reală
România deține aplicații majore la momentul 
acesta, unele foarte performante, iar momentul 
în abordarea informatică și strategică este de 
așa natură încât că acum, prin instrumentele la 
îndemână cum ar fi internetul de mare viteză, 
analiza performantă pe date, conceptele de 
interoperabilitate moderne, permit mai mult 
ca niciodată punerea acestor sisteme majore 
naționale într-un mediu comun de conlucrare 
și schimb de informații.

Exemple de bună practică:
Achiziții publice, S.E.A.P. este 
implementarea directivelor 
europene plus a legislației 
naționale în domeniu achizițiilor 
publice, rezultând una din cele 
mai performante platforme 
europene din domeniu 
achizițiilor publice.

Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, A.N.C.P.I.  au sisteme 
care permit înregistrarea 
și urmărirea 100% online a 
proprietăților în sistem sporadic 
sau sistematic. 

Sistemul național de evidență 
a firmelor înregistrate în 
România: O.N.R.C., este unul din 
cele mai performante sisteme 
care oferă informații către 
utilizatori dar și către sistemele 
informatice prin servicii de 
interoperabilitate automate etc.

 Direcția pe termen scurt și mediu, 
trebuie să aibă în vedere  implementarea unui 
centru de date național (cloud Guvernamental) 
care să gestioneze unitar interoperabilitatea 
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dintre sistemele naționale, realizarea de 
sisteme naționale care să permită identificarea 
persoanei fizice și a firmelor, implementarea 
unui sistem național de recunoaștere a 
semnăturilor electronice și să poată oferi 
servicii unitare naționale către cetățeni. 
Acestea sunt proiecte demarate și în diverse 
stadii de derulare.

Implementări de aplicații în Smart City
 În zona de Smart City, dinamica 
implementărilor informatice este foarte 
mare. Datorită nevoilor reale de aplicații de 
Smart City, primăriile au luat inițiativa și au 
dat startul cu câțiva ani înaintea autorităților 
centrale și astfel, au dezvoltat aplicații diverse, 
cum ar fi: parcări inteligente și plata online a 

parcării, aplicații de raportare 
de probleme spre soluționare, 
plata taxelor și a impozitelor, 
consultare cetățenească, 
prezentare de bugete și 
consultare interactivă, închirieri 
de biciclete, internet WIFI, 

catalogul elevului, supraveghere video, muzee 
cu realitate virtuală și augumentată, trafic 
inteligent, transport inteligent cu plata unitară 
pentru orice mijloc de transport, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, clădiri inteligente, 
iluminat inteligent etc. Un exemplu de bună 
practică îl puteți vedea la Alba Iulia.

Intersecția dintre e-Guvernare și Smart City
 e-Guvernarea și Smart City, sunt 
două concepte care se intersectează și se 
ajută reciproc prin tehnologiile dezvoltate 
independent și astfel, de exemplu, dacă avem 
dezvoltate din zona de e-Guvernare, centru 
de date național, identificare a persoanei și 
posibilitatea ca aceasta să depună o solicitare 
semnată electronic, putem accesa aplicațiile 
de Smart City referitoare la persoane știind 
cu certitudine cine este interlocutorul, cui ne 

adresăm. O aplicație națională la 
intersecția e-Guvernării cu Smart 
City este Punctul de Contact 
Unic Electronic (pcue.ro), prin 
care cetățenii și mediul de afaceri 
pot depune solicitări online la 
Autoritățile Competente în ceea 

ce privește Directivele Europene de Servicii și 
de Reglementare de Profesii.
 O aplicație națională benefică 
interacțiunii dintre Primării și Cetățeni este 
Ghiseul.ro, prin intermediu căreia se pot 
vizualiza și plăti taxele, impozitele și amenzile 
către unitatea administrativ teritorială de 
reședință. Mai mult, această aplicație este 

dezvoltată în parteneriat public între o agenție 
de stat și o asociație a băncilor, aceasta din 
urmă suportând costurile dezvoltării și astfel 
rezultă o dinamică de dezvoltare imposibil de 
atins în mediul public din cauza constrângerilor 
legislative din domeniu achizițiilor publice, 
plus facilitatea prin care băncile 
partenere oferă clienților acces 
la aplicație. 
 Această aplicație trebuie 
extinsă la nivelul întregii țări, 
prin adăugarea de funcționalități 
de încasare și pentru persoane 
juridice și pentru toate tarifele instituțiilor 
și astfel se poate folosi ca instrument de 
încasare pentru orice aplicație a statului sau a 
autorităților publice centrale și locale.
 Viitorul nu poate exclude conlucrarea 
dintre cele două concepte, ci unele aplicații 
de Smart City implementate local, exemplele 
de bună practică, ar trebui promovate la nivel 
național și transformate în servicii naționale, sau 
pentru majoritatea cazurilor, legislativul trebuie 
să creeze standarde de interoperabilitate 
pentru a ajuta și ușura schimbul de date la 
nivel național între sisteme similare.
 Viitorul sigur este „e” și sigur este Smart! 
Noi trebuie să fim la fel de orientați încât să 
implementăm soluțiile potrivite pentru o viață 
mai ușoară, mai sigură și mai durabilă.

Ing. Liviu Stoica
pentru Smart City Magazine
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După proiectul-pilot lansat în 2017, anul acesta are loc ediţia 
a doua a DIGITAL SIGNAGE Show, expoziţia dedicată 
display-urilor digitale şi tehnologiilor interactive. Între 9 si 12 
octombrie 2019, pavilionul B1 de la Romexpo-Bucureşti 
se va transforma într-o adevarată arenă a industriei digital 
signage, care va beneficia de prezenţa liderilor din industrie, 
dar şi a unui mare număr de companii locale de digital 
signage. 

Timp de 4 zile, pe scena DIGITAL SIGNAGE Show veţi putea 
vedea display-uri tactile de ultimă generaţie, ecrane LED, 
sisteme videowall, chioşcuri şi totemuri, sisteme interactive, 
sisteme de creare content, management şi control, 
accesorii, sisteme de prindere şi expunere, managementul 
spectacolelor de divertisment. Principalii parteneri ai 
expoziţiei sunt Pro Dance Show, Asociaţia Româna pentru 

Smart City şi Mobilitate (ARSCM), Retail & FMCG, Leykom, 
Romanian Paper Distribution (RPD) şi Asociaţia Italiană a 
Producătorilor de Casete Luminoase (AIFIL). 

De marţi, 9 octombrie, până sâmbătă, 12 octombrie, 
reunim vânzatori şi cumpărători din întreaga industrie de 
comunicaţii vizuale la cea mai noua ofertă a creativităţii 
şi inovaţiei digitale. DIGITAL SIGNAGE Show este un 
eveniment de calitate, care generează noi oportunităţi de 
afaceri pentru producătorii, distribuitorii, furnizorii şi clienţii 
finali din domeniu. Veţi găsi soluţii fast & smart bazate 
pe tehnologii blockchain, soluţii LED inovatoare pentru 
industria de publicitate (indoor şi outdoor), servicii integrate 
pentru industria afişajelor cu LED, soluţii AV integrate pentru 
mediul corporate, gadget-uri cu ecrane digitale (indoor), 
echipamente digitale. 

Vineri, 11 octombrie, în ziua dedicată afacerilor în lumea digitală, are loc 
Conferinţa Digital Signage, eveniment în cadrul căruia ai ocazia să afli de 
la cei mai buni speakeri din industria locală şi internaţională, specializaţi în 
domeniul AV, cum poţi crea emoţii şi cum amplifici puterea brandului tau. 
Despre “targetarea de mâine în DOOH şi nu numai”, despre “ce se întâmplă 
când încurcăm digitalul tradiţional cu Digital Out-Of-Home” sau “cum 
construim oraşe şi comunităţi inteligente cu ajutorul soluţiilor digital signage” 
veţi afla doar la conferinţa din 11 octombrie. 

DIGITAL SIGNAGE Show se desfăşoară în paralel cu alte două evenimente de mare anvergura 
pentru cei care au nevoie de inspiraţie în ce priveşte comunicarea vizuală: PRINT&SIGN 2019, 
cel mai important târg de tipar digital şi semnalistică din Europa de Sud-Est (care vine cu soluţii 
de print digital pe orice suport) şi CORPORATE GIFTS Show, singura expoziţie din România 
dedicată industriei de obiecte promoţionale. 

DESCARCĂ INVITAŢIA

Trăieşte noi experienţe digitale la DIGITAL SIGNAGE Show!

DIGITAL SIGNAGE 
CONFERENCE

11 /10/2019
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Transformarea digitală a orașului - modelul Singapore
Sayaji Shinde - Business Head for Smart Cities Infrastructure 
Singapore pentru Smart City Magazine

 Se spune că secolul 21 este secolul Orașelor. Instituțiile 
guvernamentale de pe tot globul au concluzionat că pentru ca 
țările și statele să crească economic este nevoie ca fiecare oraș 
să crească din punct de vedere economic. Această schimbare de 
paradigmă schimbă viziunea orașelor și le face să fie ”motoarele 
creșterii economice”. Cu toate acestea, pentru a realiza creșterea 
economiei, administratorii orașelor trebuie să depășească multe 
provocări. 
 Urbanizarea crește așteptările cetățenilor și acest lucru 
creează o presiune uriașă asupra infrastructurii și a operațiunilor 
orașului existent. De asemenea, așteptările pe care cetățenii le au 
din partea instituțiilor guvernamentale au crescut și ele odată cu 
urbanizarea. 
Prin urmare, pe de o parte, guvernele sunt dornice să îmbunătățească 
și să extindă economiile
orașelor iar, pe de altă parte, încearcă să facă față tuturor 
provocărilor care se abat asupra orașelor odată cu fenomenul 
globalizării. 
 Comunitatea urbană globală de experți a studiat aceste 
dinamici și a încercat să creeze un cadru prin care să stabilească 
foaia de parcurs pentru rezolvarea acestor provocări. Rezultatele 
acestor studii au la bază trei piloni: 
1) Îmbunătățirea și și modernizarea infrastructurii orașelor;
2) Transformarea digitală a infrastructurii și operațiunilor din 

orașe;
3)Definirea indicelui de 
viabilitate a orașelor;

 Timp de un deceniu s-a 
insistat asupra investițiilor 
în infrastructura digitală a 
orașului și asupra îmbunătățirii 
infrastructurii existente 
a orașului. Investițiile în 
infrastructură sunt esențiale 
dar, de obicei ele nu sunt 
durabile iar costurile sunt foarte 
ridicate. 
 Prin urmare, liderii 
orașelor se angajează să 
realizeze această transformare 
digitală, care se dovedește a 
fi sustenabilă și eficientă. În 
acest mod orașul va face față 
tuturor provocărilor precum 
congestionarea traficului,  
gestionarea infracțiunilor, 
gestionarea legilor, gestionarea 
energiei electrice, etc.

 În mod similar, indicele 
de viabilitate al orașului este 
o nouă unitate de măsură 

Singapore
TRANSFORMAREA DIGITALĂ

De la Smart City spre Smart Nation

#UNITEDFORSMARTCITIES
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în evaluarea orașelor și a 
performanțelor acestora. Cu 
cât indicele de viabilitate este 
mai mare cu atât sunt mai mari 
perspectivele economice ale 
orașului. Obiectivul principal 
al multor lideri la nivel mondial 
este îmbunătățirea indicelui de 
viabilitate al orașului pentru a 
deveni un loc atrăgător pentru  
mediul de afaceri și investitori. 

 Transformarea digitală 
a orașului contribuie enorm 
la îmbunătățirea indicelui 
de viabilitate al orașului. 
Cercetările au arăta că, orașul 
este un ”sistem de sisteme” 
iar transformarea digitală în 
câteva domenii de activitate 
ale orașului, realizată prin 
implementarea diverselor 
soluții de tipul smart city, nu 
face neapărat orașul să fie un 
oraș inteligent. Operațiunile 
administrative defectuoase 
ale unui departament au 
impact asupra eficienței altor 
departamente. Prin urmare, 

pentru eficientizarea operațiunilor administrative trebuie 
rezolvată tocmai această gestionarea a interdependențelor 
dintre departamentele unui oraș.
 Pentru a rezolva această problemă este nevoie de 
o aplicație integratoare, un Centru de Comandă și Control al 
orașului, de exemplu, care să cuprindă toate noile aplicații 
inteligente dezvoltate în fiecare sector pentru a monitoriza buna 
funcționare a orașului.  Acest Centru de Comandă și Control al 
orașului are un sistem automat de reacție care unifică diferitele 
subsisteme și permite gestionarea incidentelor și evenimentelor 
interdependente în timp real.
 Varianta aleasă de Singapore este utilizarea unei astfel de 
platforme. Statul folosește o platformă care permite integrarea 
perfectă a tuturor operațiunilor industriale dintr-un oraș cu o 
interfață foarte prietenoasă, fiind foarte ușor de folosit. 
 Prin intermediul inteligenței artificiale, platforma are, 
de asemenea, abilitatea de a oferi asistență pentru diferite 
operațiuni, evenimente și incidente care se desfășoară în timpul 
real. 
 Pentru realizarea transformării digitale este nevoie în 
primul rând, de voință dar mai este nevoie ca orașul să stabilească 
o foaie de parcurs pentru transformarea digitală care să fie 
realizată în trepte. Iar acest Centru de Comandă și Control va 
deveni inima călătoriei transformaționale. 

www.smartcitymagazine.ro



18          SMART CITY MAGAZINE

Asociația Română pentru Smart City

Mustafa UÇAK, expert Smart City - Istanbul, 
pentru Smart City Magazine 

 Orașele nu sunt locuri create de natură, ci 
sunt spații strălucitoare cu inovații, tehnologie și 
idei noi. Orașele trebuie să-și mențină existența, 
să-și păstreze faima de a fi un spațiu eminamente 
locuibil. Trebuie să aibă grijă constant de locuitorii 
săi, trebuie să răspundă nevoilor societății 
și trebuie să-și reînnoiască infrastructura cu 
noi concepte și tehnici. Din nou, orașele sunt 
structuri non-naturale care pot supraviețui atâta 
timp cât avem grijă de ele.
 Istanbulul nu este un simplu oraș locuit de 
oameni de peste 16 secole dar și un oraș peste 
care au domnit 3 imperii care au influențat cu 
legende, tradiții, artă, știință, credință, sport, 
management, producție, toleranță și speranță. 
Acest oraș frumos, Istanbul, este deschis și 
accesibil pentru toată lumea. 
 Prin urmare, pentru a reinterpreta 
abordarea „orașului inteligent” Istanbul, care 
reușește să adune diferite concepte precum 
durabilitatea, calitatea vieții, concurența, 
branding, guvernare, bunăstare socială și 
digitalizare în timp, municipalitatea a emis 
proiectul de oraș inteligent pentru rezidenții 
Istanbulului.
 Municipalitatea Metropolitană din 
Istanbul (IMM) a început să funcționeze ca un 

oraș inteligent și nu doar pentru propriul său 
proces de management, ci și pentru toate 
organizațiile interesate care activează în Istanbul. 
Municipalitatea metropolitană din Istanbul (IMM) 
deține un loc foarte important în organizarea 
administrației locale din Istanbul. Zona sa 
de responsabilitate cuprinde întreg teritoriul 
provinciei, cu o suprafață de 5.343 km2. IMM 
are 25 de agenții municipale, 2 subsidiare de 
utilitate publică (Autoritatea pentru transport și 
apă și Canalizare) și 43.500 de angajați în total.
 Cel mai cuprinzător proiect Smart City 
din Turcia, care este condus de IMM Information 
Technology, Smart City Department și realizat 
de ISBAK, a început în mai 2016, a fost finalizat 
în noiembrie 2017 și a fost pus în practică în 
2018.

Etapele proiectului Istanbul Smart City
- Analiza literaturii de specialitate și etapa de 
bune practici 
- Analiza stării actuale 
- Viziunea și determinarea strategiei 
- Determinarea fazei 
- Tehnologiile informației
- Arhitectura și Harta rutieră

 Proiectul Istanbul Smart City cuprinde 5 
etape principale și sub-etapele lor 
 Aceste etape sunt: 

I S TA N B U L
                SMART CITY

strategia 2030
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 Prima etapă - Analiza literaturii de 
specialitate 
 S-a obținut o informație teoretică rapidă 
din toate zonele din contextul orașului inteligent.
10 orașe au fost examinate în profunzime, 
au fost identificate cele mai bune exemple de 
bune practici la nivel internațional și au fost 
obținute detalii critice pentru proiect. Printre 
cele 10 orașe selectate din cele 50 de orașe 
inițiale, printr-o filtrare specială, s-au numărat, 
deasemenea, metropole occidentale precum San 
Francisco, New York, Londra, Copenhaga, Berlin, 
Paris și Barcelona,   precum și orașe cu ritm rapid 
de dezvoltare precum Seul, Singapore. 
 În final, pentru a contribui la reînnoirea 
urbană și la noua agendă de proiectare a 
orașelor, au fost analizate în detaliu GIFT 
(Gujarat International Finance Techno-City), 
oraș construit de la zero în India și alte orașe. 
Existența unei comunicări bune și voluntare, 
unde au fost urmăriți indicatorii de performanță 
locali și sistemele inteligente utilizate care 
colectează date au fost dezvoltate de toate 
părțile interesate prin măsurarea continuă a 
potențialului orașului.
 În timpul analizei stării actuale, care 
reprezintă cea mai lungă perioadă din acest 
proiect, radiografia de astăzi a fost realizată 
analizând situația actuală din Istanbul, 
competențele părților interesate, infrastructura 
tehnologică și proiectele aflate în derulare. În 
această etapă, au fost obținute date critice. În 
același timp, în această etapă s-au pus bazele 
conceperii structurii orașului inteligent, care este 
utilizată continuu în procesul proiectării și care 
este întotdeauna în mâna echipei de proiect. În 
acest proces, au fost intervievate 107 instituții 
publice, 39 de municipalități, 41 de organizații 

neguvernamentale și 22 de companii din sectorul 
privat, inclusiv ministere, IMM și filialele sale, iar 
rezultatele au fost împărțite în 8 ateliere de lucru 
funcționale.
 Rezumatul  analizei stării curente 
 Conform nivelului de maturitate a fiecărei 
zone a orașului inteligent, cum ar fi transport, 
energie și management, au fost evaluate în 
funcție de servicii, soluțiile și sistemele, strategie 
și planificare, procese, organizare și resursele 
umane disponibile. Conform acestui model de 
evaluare, s-a ajuns la concluzia că Istanbulul este 
„compatibil”și poate deveni un oraș inteligent. În 
consecință, În timp ce instituțiile sunt inteligente 
în sine, s-a decis a fi necesar implementarea unor 
strategii inovatoare care integrează coordonarea 
între instituții.”
 Una dintre cele mai importante repere 
ale acestei etape a fost pregătirea „Indexului 
Smart City din Istanbul”, care cuprinde 10 
orașe împreună cu Istanbulul. Trebuie menționat 
faptul că orașul Istanbul nu este unul dintre 
orașele de frunte din lume din punct de vedere 
al indicilor globali (durabilitate, calitatea vieții, 
securitate, putere economică etc.). Prin urmare, 
prin crearea metodologiei studiului de indici, 
care se bazează pe criterii globale, îmbogățit cu 
caracteristici locale, infrastructura necesară a 
fost creată pentru a fi un indice fiabil care poate 
fi actualizat și adaptat în fiecare an. Astfel, va fi 
posibilă colectarea datelor corecte și urmărirea 
indicatorilor asupra cărora trebuie insistat pentru 
ca Istanbulul să obțină locul pe care îl merită în 
acest top al indicilor globali.
În procesul de determinare a viziunii și a strategiei, 
informațiile și datele colectate sunt grupate, și 
se încearcă identificarea disconforturilor 
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generale. Acest proces este combinat cu analiza 
social media pentru a înțelege și mai bine nevoile 
orașului. A avut loc deasemenea și un interviu 
aprofundat cu 375 de persoane din domenii 
diferite. S-a realizat și un proces intensiv de 
analiză pentru a contura viziunea Smart City a 
Istanbulului, care a constat în 192  întâlniri cu 
companii și 712 întâlniri individuale cu părțile 
interesate, reprezentând toți cetățenii din 
Istanbul. Conform rezultatelor sondajului realizat 
cu părțile interesate, domeniile Living, Mobility 
și Environment ar trebui să fie prioritare pentru 
Istanbul.

 Pe parcursul analizei nevoilor în rândul 
cetățenilor, domeniile Mediu, Mobilitate și 
Securitate au reieșit că sunt prioritare. Însă, 
sugestia venită din partea cetățenilor în timpul 
întâlnirilor purtate cu persoane juridice a fost: 
conceptul de oraș inteligent trebuie să se 
concentreze pe Mobilitate, Economie și Energie.
În schimb, rezultatele obținute în urma 
analizei Social Media, domeniile ca Mobilitatea, 
Securitatea și Mediul au fost subiectele cele mai 
importante.

Un alt punct forte al acestui proces a fost faptul 
că analizele au fost făcute concomitent de jos în 
sus și de sus în jos. În această etapă, a fost creat 
și un Manifest Smart City, care poate fi adoptat 
de toți locuitorii din Istanbul.
 În acest moment au fost introduse 
principalele strategii, strategii ale zonei 
funcționale, diverse inițiative și 101 proiecte 
care vor dezvolta orașul pe fiecare verticală 
smart city. Aceste 101 proiecte clare și 
inteligibile se potrivesc bine strategiei ierarhice 
specificate, născută din nevoile reale. Aceste 
proiecte se pot realiza împreună în armonie. Se 
ia în considerare dezvoltarea globală, deschidere 
către o strategie de dezvoltare cu o viziune 
durabilă mai degrabă, decât o strategie rigidă, și 
posibilitatea de a adăuga elemente „inteligente” 
de la alte proiecte.

 A fost definită o arhitectură tehnică 
detaliată pentru a lucra armonios cu noile 
tehnologii, care sunt deja specifice Istanbulului 
și care sunt evidente în faza construirii 
Infrastructurii Tehnologiei Informației. Au fost 
furnizate numeroase avantaje sociale, tehnice și 

I S TA N B U L
                SMART CITY
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economice, cum ar fi prevenirea dezvoltării mai

multor aplicații care nu ar putea funcționa în 
armonie între ele fără o aplicație integratoare. 
Integrarea, proces care nu se concentrează 
pe produse și este independent de furnizorii 
tehnologici, joacă un rol important deoarece 
va face posibilă funcționarea optimă a tuturor 
acestor diferite aplicații care vor fi create pentru 
toate verticalele Smart City.
 În faza de construcție a infrastructurii 
tehnologiei informației, analiza, designul 
conceptul, portofoliul serviciilor de Smart 
City și catalogul de servicii, Designul Logic, 
Arhitectura de Securitate, Arhitectura Straturilor 
de Management și Designul Arhitectural al 
Serviciilor Prioritare au fost finalizate. Ca și 
premieră, Infrastructura tehnologiei informației a 
fost realizată pentru prima dată într-o manieră 
cuprinzătoare în Turcia, personalizată pentru 
serviciile orașului. 

 Am planificat călătoria Smart City a 
Istanbulului, faza finală a proiectului cu harta 
rutieră, combinată cu toate informațiile din fazele 
anterioare, prioritățile proiectelor care au vizat 
progresiv anii  2019, 2023 și 2030 și cerințele 

lor de resurse, principiile  guvernanței, planul de 
comunicare și indicatorii de performanță au fost 
cu toate clarificate.
Atunci când întregul proces este revizuit, se 
poate spune că implementarea proiectului în 
cadrul IMM (Istanbul Metropolitan Municipality) a 
permis diferiților specialiști să ia parte la proiect 
și să îmbunătățească experiența expertizei 
interne. Proiectul Istanbul Smart City a condus 
deja la crearea unui ecosistem și la includerea 
tehnologiilor smart city în sfera de studiu a mai 
multor antreprenori, instituții și organizații. Este 
evident că subiecte conexe, cum ar fi orașul 
inteligent și transformarea urbană, vor fi unele 
dintre subiectele arzătoare din Istanbul și Turcia 
în următorii 10 ani.
 Prin urmare, credem că, împreună cu 
sprijinul rezidenților Istanbulului, până în 2030, 
vom fi orașul inteligent care contribuie cel mai 
mult la calitatea vieții cetățenilor.
În acest scop, persoanele care lucrează pentru 
Istanbul, prevăd nevoile actuale și nevoile viitoare 
ale documentelor proiectului, pot oferi soluții de 
servicii inteligente pentru oraș și în acest mod 
oferă oportunități tuturor părților interesate ale 
orașului. 
 Împreună cu părțile interesate trebuie 
să ne concentrăm asupra furnizării de soluții, 
folosind tehnologia cu metode ei inovatoare și 
eficiente.
 Smart City este o călătorie cu cerințe care 
sunt în continuă schimbare. Iar călătoria începe 
acum. Avem un plan care ne arată cum putem 
reuși. Datoria noastră este să ne îmbunătățim 
continuu punctul de vedere, nu să construim 
noi structuri independente, ci să le facem pe 
cele existente  să interacționeze între ele, să 
fim pregătiți pentru mâine, în conformitate cu 
potențialul, identitatea și spiritul frumosului 
Istanbul, pentru a avea grijă de drepturile 
generațiilor trecute și viitoare.
Mulțumiri speciale echipei mele Smart City 
din Istanbul: Muhammed ALYURUK, Dr. Fatih 
GUNDOGAN, Fatih KAFALI, Alper BALOGLU, 
Ersoy PEHLIVAN, Mustafa ERUYAR, Osman 
BAYRAM, Abdullah KARADAG, Seniye E. UZUN, 
M. Enes YILMAZ, Necip GUZEL KARADEMIROGLU, 
Rukiye EROGLU, Yalcin ERKI, Zeynep YETISTIREN, 
Asli OZBAKAN
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 Administraţiile publice din România au 
început să fie preocupate de modernizarea 
transportului public şi de găsirea unor metode 
care să ducă la decongestionarea traficului rutier 
în marile aglomerări urbane, în condiţiile în care 
autorităţile centrale au semnat Acordul din 2015 
de la Paris cu privire la reducerea poluării.
 Țara noastră face pași către trecerea de 
la transportul clasic la cel inovativ, nepoluant.  
 Primăria Municipiului Bistrița are în curs de 
realizare proiecte pentru ca Bistrița să devină un 
Smart City. Unul dintre ele este Linia Verde de 
Transport Public utilizând mijloace de transport 
cu motor electric, hibrid sau normă de poluare 
redusă care urmează să fie implementat în anul 
2020.
 Acesta va face legătura între localitățile 
componente ale municipiului, se desfășoară pe o 
lungime de cca.16 km și implică o nouă rută de 
transport public electric care vizează mai multe 
artere de circulație ce traversează orașul de la 
est la vest, prin centrul orașului.  
 La data redactării articolului este în 
curs de atribuire contractul de execuție pentru 
realizarea pistelor de bicicliști, în lungime totală 
de cca. 27km., care se va realiza cu finanțare 
europeană nerambursabilă. Traseele propuse 
unesc mai multe zone ale orașului și se vor 
conecta la alte trasee, cuprinse în alte proiecte, 
fiind prevăzute în așa fel încât să asigure condiții 
de minimă siguranță pentru aceștia. 
 Primăria municipiului Bistrița organizează 
în fiecare an, cu ocazia evenimentelor ecologice 
europene acțiuni de informare, conștientizare 
și promovare a modalităților de transport 
sustenabile, inclusiv mersul pe bicicletă, fiind 

organizate tururi ale orașului pe bicicletă cu cel 
puțin 50 de participanți (copii, tineri, adulți). 
 Primăria Municipiului Sibiu s-a angajat 
prin Strategia de Dezvoltare Integrată Urbană 
a Municipiului Sibiu 2023 să dezvolte o serie 
de proiecte de dezvoltare urbană prin care să 
asigure stimularea soluțiilor de transport public 
nemotorizate, care să devină o alternativă viabilă 
și ecologică de transport pentru comunitatea 
locală, asigurând o schimbare determinată și 
coordonată în funcționalitatea teritorială la nivel 
municipal care să susțină dezvoltarea unui oraș 
compact și multifuncțional. 
 Strategia de Dezvoltare Integrată Urbană 
a Municipiului Sibiu 2023 și Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă al Municipiului Sibiu menționează 
ca obiective majore și prioritare implementarea 
de soluții de mobilitate urbană care să conducă 
la creșterea confortului și a calității vieții, 
creșterea siguranței și securității individuale 
și colective precum și a gradului de siguranță 
rutieră și pietonală, prin asigurarea infrastructurii 
necesare pentru promovarea soluțiilor alternative 
de transport urban - mersul cu bicicleta și mersul 
pe jos. 
 Primăria Municipiului Sibiu a depus pentru 
obținerea de fonduri europene nerambursabile în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020 o serie de proiecte.
 Una dintre componentele proiectului de 
modernizare a transportului public în Municipiul 
Sibiu, care vizează creșterea atractivității 
transportului public, creșterea frecvenței de 
circulație și transformarea experienței de 
călătorie cu transportul public într-o experiență 
user-friendly prin îmbunătățirea sistemului de 
afișaj în stații și în mijloacele de transport și 
punerea la dispoziție a unei aplicații de mobilitate 
urbană. 

STUDIU ARSC
   Modernizarea   
       transportului public

la nivelul administrațiilor publice din România

TRANSPORTUL PUBLIC ESTE CARTEA DE VIZITĂ A UNUI 
ORAȘ ȘI ARATĂ GRADUL DE DEZVOLTARE AL ACESTUIA. 
IAR MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC ESTE O 
NECESITATE PENTRU UN SMART CITY.  

#SMARTCITYROMÂNIA
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Primăria Mun. Câmpulung Moldovenesc
 UAT Câmpulung Moldovenesc, 
județul Suceava, a implementat în perioada 
18.12.2010-31.12.2015, un proiect 
finanțat prin POR 2007 - 2013
 - Axa prioritară 1 - Sprijin pentru 
dezvoltarea durabilă a polilor de dezvoltare 
urbană
 - DMI 1.1. - Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, sub–domeniul „Poli de 
dezvoltare urbană” cu titlul ”Modernizarea 
spaţiilor publice urbane din  cartierele Stadion, 
Centru şi Bodea din municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, judeţul Suceava” prin care s-a 
realizat indicatorul: Piste biciclişti amenajate 
până la sfârşitul perioadei de implementare - 
5.502,74 mp
 Prin reabilitarea trotuarelor și 
amenajarea pistelor de bicicliști se încurajează 
transportul alternativ și nepoluant, care 
va contribui major la creșterea siguranței 
traficului pietonal și de agrement. 

Primăria Municipiului Abrud
Până în prezent, în municipiul Abrud nu 
există și nu au fost depuse proiecte 
pentru piste pentru bicicliști. Însă, Primăria 
Orașului Abrud a realizat, în parteneriat 
cu cele două unități de învățământ din 
orașul Abrud, începând cu luna ianuarie 
până în luna mai a acestui an, Campanii de 
prevenire a accidentelor pietonilor. Scopul 
acestor campanii fiind prevenirea victimizării 
pietonilor prin accidente de circulație. 

Primăria Municipiului Ploiești
 Proiectul CIVITAS - SUCCES 
(Comunități urbane medii în CIVITAS pentru 
soluții durabile de mediu) a fost derulat 
în perioada 2005-2009 și finanțat prin 
inițiativa CIVITAS II
 Municipiul Ploiești a realizat 14,85 
km de piste pentru biciclete, pe Bulevardul 
Independenței, Bulevardul București până la 
Universitatea Petrol și Gaze și Hipodrom. 
Au fost depuse spre finanțare prin POR 
2014-2020, Axa 4, OS 4.1. și urmează a fi 
construite piste pentru biciclete pe străzile 
Gh.Grigore Cantacuzino, Depoului  și strada 
Libertății

Primăria Municipiului Pecica
În orașul Pecica s-au construit piste de 
bicicliști din bugetul local, din fonduri UE, 
POR și bugetul de stat PNDL. Pe măsura 
modernizării străzilor se vor construi, în 
continuare, și piste de bicicliști. 

 Modernizarea străzii Podului va facilita 
prestarea în condiții optime a serviciului de 
transport public călători pe acest tronson de 
infrastructură. 
 Componenta de modernizare a străzii 
Podului prevede, de asemenea, și crearea de 
piste de biciclete: o pistă cu dublu sens pe o  
lungime de 2 km și o pistă cu sens unic pe o 
lungime de 3,29 km.
 Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a 
lungul râului Cibin
 Proiectul are în vedere amenajarea 
malurilor râului Cibin prin realizarea unei piste 
de biciclete în lungime totală de 3,7 km pe 
sens, locuri de relaxare, iluminat public dar și 
amenajarea de spații verzi adiacent pistelor de 
biciclete.  Traseul pentru bicicliști creat prin acest 
proiect va contribui într-o manieră integrată la 
stimularea soluțiilor de transport nemotorizate, 
urmând să susțină un flux de trafic constant al 
bicicliștilor, reprezentând o alternativă ecologică 
și sănătoasă de transport pentru comunitatea 
locală.  Coridor de deplasare cu bicicleta pentru 
conectarea cartierului Ștrand cu zona centrală și 
parcul Sub Arini. 
 Proiectul vizează asigurarea infrastructurii 
necesare pentru promovarea unei soluții 
alternative de transport urban care să asigure un 
acces mai ușor al persoanelor la locurile de muncă, 
la furnizorii de servicii sau alte zone de interes, 

scăderea timpilor de deplasare  și a costurilor 
de transport, reducerea poluării și a consumului 
de energie, descongestionarea traficului precum 
și îmbunătățirea siguranței în trafic, prin crearea 
unui coridor de deplasare cu bicicleta în lungime 
de aproximativ 2,3 km, compus din piste de 
biciclete, zone shared - space și zone de tranzit.
 Extinderea rețelei de piste va avea în 
vedere creșterea siguranței deplasărilor cu 
bicicleta, prin crearea unui spațiu de siguranță 
între pista de biciclete și traficul auto pietonal. 
 În continuare vă prezentăm situația 
următoarelor administrații cu privire la situația 
pistelor pentru bicicliști la nivelul administrațiilor 
locale.

Primăria Municipiului Slobozia
În prezent, Municipiul Slobozia a depus 
depus spre finanțare în cadrul Axei 
Prioritare 4, OS 4.1. din POR 2014-2020, 
două proiecte ce vizează realizarea de 
piste pentru biciclete pe principalele artere 
ale orașului. Acestea se afla în stadiul de 
evaluare tehnico-financiară și așteptăm 
cu nerăbdare semnarea contractelor de 
finanțare. 
Studiul complet realizat de ARSC poate 
fi accesat online pe site-ul asociației la 
adresa smartcityromania.ro
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 Siguranța bicicliștilor în traficul din 
București 
 Datele celui mai recent studiu Eurostat 
arată că România ocupă primul loc în ceea ce 
privește numărul deceselor rezultate în urma 
accidentelor rutiere ale bicicliștilor și pietonilor, 
ca raport între numărul de victime și populația 
totală, arată cele mai recente date ale Eurostat 
- Biroul de Statistică al Uniunii Europene. 
 Astfel, în 2017, România avea cea mai 
mare rata a deceselor în rândul pietonilor (37 la 
un milion de locuitori), dar și a bicicliștilor (10 
per milionul de locuitori), din Uniunea Europeană. 
Siguranța rutieră se află în România la un nivel 
inacceptabil de scăzut și este net redusă față 
de media europeană, existând un risc nejustificat 
de crescut de accidente grave sau mortale ce îi 
vizează în special pe participanții vulnerabili la 
trafic, cum sunt pietonii și bicicliștii. 
 Poliția Română utilizează zilnic toate 
resursele umane și logistice pe care le are la 
dispoziție pentru a asigura siguranța bicicliștilor 
în trafic. 
Periodic sunt transmise către posturile de radio 
și de televiziune recomandări care să contribuie 
la deplasarea în siguranță pe arterele rutiere din 
Capitală. 
 Bicicliștii trebuie să cunoască aproape 
tot atâtea reguli de circulație ca un conducător 
auto și să le respecte, pentru că numai așa poate 
ajunge la destinație în siguranță, în condițiile în 
care circulația se intensifică progresiv. 

 Recomandări ale Poliției Române 
pentru bicicliști
 Poliția Română recomandă tuturor celor 
care folosesc bicicleta pe drumurile publice: 
- să circule pe drumul public pe un singur rând, 
iar dacă pe direcția de deplasare există o pistă 

pentru biciclete, amenajată ca atare, să circule 
pe aceasta; 
- să traverseze pe drumul public, pe trecerea 
destinată pietonilor, pe lângă bicicletă; 
- să se asigure la schimbarea direcției de mers; 
- să nu circule pe timp de noapte sau când 
vizibilitatea este redusă, fără să aibă bicicleta 
echipată cu lumini și elemente reflectorizante; 
- să poarte cască de protecție omologată; - să 
aibă împlinită vârsta de 14 ani; 
- bicicliștilor care nu au experiența necesară, 
Poliția Română le recomandă să evite bulevardele 
și aleele aglomerate și să circule pe aleile din 
parc. 
 Pentru a evita accidentele rutiere, Poliția 
Română le recomandă conducătorilor auto: 
- să se asigure la schimbarea direcției de mers și 
să semnalizeze corespunzător; 
- să nu frâneze brusc; 
- la plecarea de pe loc, să se asigure că nu pun în 
pericol siguranța deplasării unui biciclist. 

Statistică
 În cursul anului 2017, pe raza municipiului 
București, s-au produs 471 de accidente rutiere 
grave, soldate cu decesul a 74 de persoane, 
rănirea gravă a 408 persoane și rănirea ușoară a 
73 persoane. 
 Principalele cauze ale acestor accidente 
rutiere au fost traversarea neregulamentară, 
neacordarea de prioritate pietonilor și 
neacordarea de prioritate vehiculelor. 
Din totalul de accidente, în 50 de accidente 
rutiere grave au fost implicați bicicliști, accidente 
soldate cu decesul a 3 persoane și rănirea gravă 
a 47 de persoane. 
 Cele mai multe accidente s-au produs pe 
Calea Griviței și Calea Victoriei. În cursul anului 
2018, pe raza municipiului București, s-au produs
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 569 accidente rutiere grave. 
 Din totalul acestor accidente, în 44 
accidente rutiere grave în care au fost implicați 
bicicliști, a rezultat decesul a 6 persoane și 
rănirea gravă a 38 persoane. 
 Cele mai multe accidente s-au produs pe 
Calea Victoriei, Bd. Unirii și Bd. Bucureștii Noi. 
Opririle și staționările neregulamentare pe raza 
Municipiului București creează disconfort pentru 
toți participanții la traficul rutier, motiv pentru 
care a devenit una dintre prioritățile Brigăzii 
Rutiere. 
 În intervalul 01.01.2019-30.06.2019, 
polițiștii Brigăzii Rutiere au constatat și sancționat 
6.700 de persoane pentru nerespectarea 
regulilor privind oprirea și/sau staționarea 
autovehiculelor pe căile de acces și pe pistele 
dedicate bicicliștilor. 
 Pistele pentru biciclete avizate și deschise 
circulației, în prezent, în municipiul București, 
sunt următoarele: 
 Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Prezan, Str. 
Berzei și Str. Buzești, Calea Victoriei, între Piața 
Victoriei și Bd. Regina Elisabeta, precum și în 
Parc Titan și Parc Alexandru Ioan Cuza. 
 Totuși, prevenția este baza și în acest 
sens polițiștii Biroului Educație Rutieră desfășoară 
zilnic lecții de educație rutieră, atât în cadrul 
unităților de învățământ, cât și la sediul brigăzii 
Rutiere cu elevi din unitățile de învățământ din 
capitală. Lecțiile constau în vizionarea unui 
film de educație rutieră, purtarea unor discuții 
interactive cu privire la regulile de circulație 

pe care aceștia trebuie să le cunoască și să le 
respecte și prezentarea autovehiculelor din 
dotarea Brigăzii Rutiere. 

 Voucherele pentru achiziția de biciclete 
oferite de către PMB
 Conform răspunsului primit la solicitarea 
Smart City Magazine, Primăria Municipiului 
București acordă anual vouchere în valoare de 
500 de lei în vederea achiziționării unei biciclete. 
Programul ”Bicicliști în București” a presupus 
acordarea unui număr de 30.000 de vouchere 
în perioada 2017-2018. Menționăm că până în 
acest moment s-au primit informații cu privire la 
utilizarea unui număr de 8% din total vouchere.

IMPORTANT!! !
    Siguranța bicicliștilor

INFORMATII OFERITE DE BRIGADA RUTIERĂ A 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU REVISTA 
SMART CITY MAGAZINE

#ROMÂNIAÎNCĂUTAREAPROPRIULUIDRUM

ÎN TRAFICUL DIN BUCUREȘTI
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 Revista BURSA Construcţiilor a 
sărbătorit 22 de ani de existență, în cadrul 
Galei de la Camera de Comerţ şi Industrie a 
României (CCIR).
Revista BURSA Construcţiilor a acordat 
diplome de excelenţă mai multor companii şi 
asociaţii de profil, pentru rezultate deosebite 
în domeniile în care activează. Asociația 
Română pentru Smart City a fost premiată 
pentru eforturi susținute în promovarea 
și implementarea proiectelor de tip Smart 
City din România, diploma de excelență fiind 
ridicată de președintele asociației, Eduard 
Dumitrașcu.
 Încă de la înființarea sa în anul 2017, 
ARSC s-a făcut cunoscută prin numeroasele 
proiecte desfășurate cu scopul de a facilita 
și încuraja construcția unei industrii de Smart 
City în România. Eforturile asociației nu au 
rămas fără ecou, în prezent, în România fiind 
implementate mai mult de 330 de proiecte 
de tip Smart City la nivel național. Printre 
principalele reușite ale ARSC putem enumera 
Caravana Smart City, primul program național 
de promovare a conceptelor Smart City și de 
familiarizare a factorilor decidenți în privința 
celor mai noi soluții inteligente de interes 
pentru comunitățile locale. La finalul celei 
de-a doua ediții, programul numără peste 
18 de evenimente organizate în cele mai 
mari orașe din țară, aproximativ 2.000 de 

decidenți și profesioniști ai administrațiilor 
publice locale prezenți și peste 12.000 de 
km parcurși. Un alt proiect de succes este 
Academia Smart City, prima platformă 
națională de formare profesională din 
România care organizează cursuri de Smart 
City. Proiectul este derulat în parteneriat 
cu numeroase instituții de prestigiu ca 
The World`s Smart Cities Organization din 
Londra, Marea Britanie, Ministerul Energiei 
din România, Universitatea Politehnica 
București, Universitatea Ecologică București 
și numeroase universități din străinătate. 
Smart City Magazine, prima revistă dedicată 
Industriei de Smart City din România, 
reprezintă un alt efort de menționat al 
asociației. Publicația unifică sectoarele 
preocupate de dezvoltarea tehnologiilor 
inteligente, prezentând ultimele noutăți ale 
Industriei Smart City, tehnologii inovatoare 
și proiecte de bună practică, atât din țară, 
cât și din străinătate.
 La Gala Bursa Construcțiilor au fost 
prezenți mai mult de 150 de colaboratori ai 
publicaţiei, printre care arhitecţi, dezvoltatori, 
producători de materiale de construcţii şi 
obiecte de mobilier, constructori, designeri 
de locuinţe, reprezentanţi ei entităţilor care 
promovează proiecte de tip smart city, 
bancheri şi oameni de afaceri din domenii 
conexe construcţiilor şi imobiliarelor.

Asociația Română pentru 
Smart City premiată

DE ZIARUL BURSA

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU SMART CITY A 
PRIMIT PREMIUL DE EXCELENȚĂ ÎN CADRUL 
GALEI BURSA CONSTRUCȚIILOR

#ARSC
#SERVIMCUMÂNDRIEROMÂNIA

Eduard Dumitrașcu
Președinte Asociația Română pentru Smart City
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Înscrie un proiect
în cea mai importantă competiție a
                                            Industriei Smart City din România

 Gala Smart City Industry Awards este cel 
mai important eveniment anual dedicat industriei 
Smart City, organizat din 2016 de Asociația 
Română Pentru Smart City. Evenimentul reunește 
înalt reprezentanți ai statului român, angrenați în 
dezvoltarea comunităților creativ-inteligente din 
România. Totodată, sunt prezenți reprezentanți 
ai mediului academic și diplomatic, dar și cei mai 
reprezentativi lideri ai mediului privat, implicați în 
derularea de proiecte smart city. 
 Pe parcursul a două luni se pot înscrie 
proiecte, conform regulamentului disponibil 
pe scia.ro. Gala reprezintă finala competiței și 
celebrează proiectele cele mai reprezentative 
înscrise în competiție. Gala SCIA 2019 va avea 
loc la Palatul Parlamentului, în 5 Decembrie 
2019, începând cu ora 17.00.
 Juriul invitat la această ediție este alcătuit 
din specialiști și profesioniști, reprezentativi 
pentru Smart City 
 Emil Boc – Președintele Juriului și marele 
căștigător al ediției 2018
 Liviu Stoica – Ex. Președinte Agenda 
Digitală a României
 Florin Nemtanu – Prof. Univ. Dr. 
Universitatea Politehnica București
 Ciprian Caragea – Prodecan Universitatea 
Ecologică București
 Sarolta Besenyei – Expert Comisia 
Europeană
 Cătălin Vrabie – Lect. Univ. SNSPA
 Aurelian Băluță – Prof. Univ. Dr. Economie 
Universitatea Spiru Haret București
 Manuela Catrina – Ex. Secretar de Stat 
MCSI
 Andrei Coșuleanu – Președinte Act for 
Tomorrow
 Gratian Mihailescu – Fondator UrbanizeHub
 Mona Nicolici – Coordonatorul 
Departamentului de Sustenabilitate din OMV 
Petrom
 Ioan Gaf-Deac – City Manager Primăria 
Sectorului 4 București
 Magda Bei – Președinte ARSCM Constanța

 Prin cea de-a 4-a ediție, ne dorim ca 
proiectele premiate să devină exemple de 

bună practică și demne de urmat – ne dorim 
ca proiectele să facă referire la concepte de 
dezvoltare durabilă, să aibă un grad ridicat de 
replicabilitate și inovare. Obiectivul principal 
este acela de a încuraja dezvoltarea viitoarelor 
comunități creativ-inteligente urmând ca 
locuitorii să simtă o îmbunătățire semnificativă 
a calității vieții. Ne dorim orașe și comunități 
competitive, inovative și cu un management 
performant.
 Premiile Smart City Industry Awards vor 
servi drept recunoaștere a rezultatelor obținute 
dar și a aprecierii cuvenite tuturor persoanelor, 
instituțiilor și companiilor implicate în dezvoltarea 
comunităților inteligente din România.
 SCIA 2019 apreciază proiectele legate 
de dezvoltarea comunităților creativ inteligente 
care folosesc noile tehnologii și/sau platforme 
Cloud, Big Data & Analytics, Mobilitate, Social, 
IoT, Securitatea IT, Realitatea augmentată / 
Realitatea virtuală, eServices, etc.
 
Criterille de jurizare:
20% Grad de replicabilitate
20% Funcționalitate și implementare
20% Impact în comunitate
20% Inovație și creativitate
20% Calitate

Pot înscrie proiecte în concurs:
- Companii din domenii precum – integrare, 
producători de software/hardware, Telecom, Big 
Data, IoT, Auto, Transport, Energie, Mediu, etc.
- Instituții guvernamentale – ministere, 
departamente, direcții, etc.
- Primării și Consilii Județene
- Companii de utilități din sectorul public
- Organizații neguvernamentale
- Consorții publice sau private
- Centrele de cercetare și inovare
- Instituții academice și universitare

#SCIA2019
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SMART CITY 
INDUSTRY 
AWARDS

Accesul se face exclusiv în baza invitației și a confirmării primite de la 
organizatori. Pentru a participa la SCIA 2019 vă rugăm să trimiteți cererea 

dvs. la 2019@scia.ro
 Informații suplimentare: scia.ro

Cel mai important eveniment
al Industriei Smart City

Asociația Română pentru Smart City

Categoriile premiate SCIA 2019
Smart Mobility | Smart Economy | Smart Government | Smart Citizen 
| Smart Environment | Smart Living | Smart Energy | Best AI Project | 

Smart Education | Smart Health

Palatul 
Parlamentului

ediția 4

5 decembrie 2019



30          SMART CITY MAGAZINE

Asociația Română pentru Smart City

 Mobilitatea urbană trebuie definită în 
contextul economic al zonei urbane, trebuie 
proiectată și optimizată pentru asigurarea 
libertății de mișcare a cetățenilor și bunurilor, 
trebuie corelată cu mediul natural și trebuie 
utilizată ca prim instrument al dezvoltării urbane.
 Mobilitatea urbană devine inteligentă sau 
smart mobility când noile tehnologii, metode 
și procese implementate în sistemele urbane 
de transport permit o dezvoltare sustenabilă a 
orașului și o creștere a calității vieții în spațiul 
urban. 
 Nivelurile de integrare ale mobilității 
inteligente pleacă de la nivelul mobilității locale 
(de vecinătate) până la cel național sau european, 
abordarea fiind atât intra cât și inter niveluri. În 
concluzie este vorba despre mobilitatea suport 
pentru smart communities (comunități locale 
inteligente) și smart nations (națiuni inteligente).
 Într-o lume în care progresul tehnic are 
o viteză fantastică este normal ca schimbările 
societății să fie din ce în ce mai dese și din ce în 
ce mai profunde. Conceptul de smart city este 
rezultatul unei astfel de schimbări în mentalitatea 
locuitorilor orașelor.  Acest concept și inițiativele 
care conduc la implementarea acestui concept 
se bazează pe sistemul de transport, în general, 
și pe cel de transport urban, în particular.
 O abordare interesantă a departamentelor 
de transport din Marea Britanie este cea a 
sistemului total de transport, care pornește 
de la premisa unei abordări integrate a tuturor 
modurilor de transport și a cooperării entităților 
implicate în dezvoltarea, administrarea și 

operarea diferitelor componente ale sistemului 
de transport.  Dacă până acum sistemul de 
transport național era definit ca suma sistemelor 
de transport care îl compun și se baza pe o 
abordare de jos în sus, în propunerea britanică 
apare ideea sistemului total de transport care 
este gândit de la început ca fiind un sistem 
multimodal orientat către asigurarea serviciilor 
de mobilitate și care are componența sa toate 
sistemele de transport specifice diferitelor 
moduri de transport.
 Sistemul total de transport pornește de la 
o arhitectură unică inițială în care sunt prevăzute 
toate componentele de infrastructură de 
transport, indiferent de modul de transport de 
care aparțin. Această arhitectură este construită 
pe baza serviciilor de mobilitate (definite în urma 
analizei aspirațiilor utilizatorilor) pe care trebuie 
să le ofere sistemul total de transport și va 
conține toate elementele de infrastructură de 
transport (construită sau inteligentă) existente 
la acest moment dar care sunt abordate într-o 
manieră integrată ca părți ale unui puzzle uriaș.

 Un exemplu de aplicare a acestui nou 
concept în proiectarea și dezvoltarea sistemului 
de transport urban este acela de a considera 
stația de autobuz ca punct terminus pentru 
călătoriile cu autobuzul și punct terminus pentru 
călătoriile cu bicicleta. Astfel terminalele de 
închiriere a bicicletelor (în cazul unui sistem 
de bikesharing) pot fi construite împreună cu 
stațiile de autobuz și vor constitui un terminal 
multimodal. În această viziune toate terminalele 

SISTEMUL
   total de transport

SMART MOBILITY

SMART MOBILITY SAU MOBILITATEA INTELIGENTĂ ESTE 
UNA DIN COMPONENTELE PRINCIPALE ALE CONCEPTULUI 
DE SMART CITY PE CARE VREM SĂ ÎL IMPLEMENTĂM 
ÎN SPAȚIILE URBANE. CELE ȘASE COMPONENTE ALE 
CONCEPTULUI TREBUIE SĂ FIE ABORDATE INTEGRAT, 
ELE SUNT DEPENDENTE UNELE DE ALTELE ȘI NU POT FI 
TRATATE IZOLAT.

#UNITEDFORSMARTCITIES

Florin Nemțanu - Conf. univ. dr. ing. ec.
Universitatea Politehnica București
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vor fi de tip multimodal și se dorește o orientare 
către serviciile multimodale care vor acoperi 
nevoia de mobilitate. Sistemul de ticketing va fi 
unul total în sensul biletului de călătorie care va 
acoperi întreaga călătorie multimodală și care va 
fi gestionat de sistem fără intervenția călătorului.
Participarea la dezvoltarea sistemului total de 
transport va fi una de tip cooperativ prin care 
entitățile implicate în asigurarea diferitelor forme 
de servicii de transport vor lucra împreună de 
la dezvoltarea sistemului până la operarea lui ca 
întreg.

 Acest nou concept, de sistem total de 
transport, accentuează și mai mult nevoia de 
servicii de mobilitate care să fie orientate către 
nevoile de mobilitate și nu către funcționalitățile 
unui sistem dat. Mobility as a Service (MaaS) se 
mulează perfect peste infrastructura de transport 
oferită de sistemul total de transport fiind de 
fapt etapele necesare atingerii obiectivelor unui 
oraș inteligent. Este evident faptul, că aceste 
concepte sunt generate în contextul actual 
și că ele se pot modifica odată cu schimbarea 
mentalităților și apariția unor noi tehnologii.
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SIBIU        CLUJ         IAȘI          PLOIEȘTI        CONSTANȚA        TÂRGOVIȘTE        BACĂU        CRAIOVA

IMPLEMENTAREA

PESTE 12.000 DE KM PARCURȘI ÎN CADRUL CELUI MAI IMPORTANT 
PROGRAM DE PROMOVARE A INDUSTRIEI SMART CITY DIN 
ROMÂNIA, ORGANIZAT SUB ÎNALTUL PATRONAJ AL MINISTERULUI 
ENERGIEI

Caravana Smart City în cifre:
 Lansarea Etapa I (2017-2018) Caravana 
Smart City a însemnat:
-22, 23 și 24 Septembrie - București, Comunitatea 
City Managerilor, Phoenicia Grand Hotel
-3 zile, 6 evenimente, 52 sesiuni networking
-reprezentanții din 34 județe
-8 milioane de români reprezentați la 
eveniment de către autoritățile publice locale;
-3 mld euro cifra afaceri a companiilor prezente;
-30.000 studenți reprezentați;

- au participat: reprezentanți ai Guvernului, 
Primăria Capitalei, Ministerul Dezvoltării, 
Ministerul Energiei, administratori publici din 
majoritatea județelor țării, reprezentanți ai 
Ambasadelor Sua, Israel, Franța și nu numai, 
reprezentanți de seamă ai societății civile, 
precum și Universitățile Politehnică,  Ecologică 
și Spiru Haret;
– cele mai reprezentative organizații civice au 
confirmat implicarea prin mesajele transmise.

Programul caravanei 2017 - Orașe beneficiare
5 Octombrie – Brașov (Cinema One)
15 Noiembrie – Iași (Consiliul Județean Iași)
16 Noiembrie - Piatra Neamț (Rubik Hub)
7 Decembrie – Alba Iulia (Universitatea 1 Decembrie 1918)

Programul caravanei 2018 - Orașe beneficiare
31 Ianuarie – Deva (Consiliul Județean Hunedoara)
8-11 Martie – SCUP 2018, București (Pavilionul B, Romexpo, cifre oficiale 15.500 vizitatori)
12 Aprilie – Craiova (Centrul Multifuncțional Craiova)
7 Iunie –  Cluj Napoca (Consiliul Județean Cluj)
5/6 iulie - Lansarea Proiectului Satu Mare Smart City (Centrul Tehnologic Satu Mare) 

Caravana Smart City       
      etapa 2.0
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Programul caravanei 2019 - Lansarea Etapei 
II - Soluții și modele de bune practici
8 Aprilie   - Sibiu
9 Aprilie   - Cluj Napoca
15 Aprilie   - Buzău
7 Mai    - Bacău
13 Mai    - Târgoviște 
3 Iunie   - Ploiești 
10 Iunie   - Iași 
11 Septembrie - Craiova
13 Septembrie  - Constanța

 Luna septembrie a însemnat pentru 
Asociația Română pentru Smart City, 
continuarea traseului Caravanei Smart City 
– Etapa 2.0 Implementarea și extinderea 
asociației în Constanța.
 ARSC a reunit instituții publice, 
companii, mediul academic și societatea civilă 
atât în Craiova cât și în Constanța. Actorii care 
definesc orașele noastre și care contribuie 
în mod activ în toate etapele strategice de 
dezvoltare, de la concepte la implementare au 
fost prezenți la ambele evenimente. 

Caravana Smart City - Craiova
 11 septembrie 2019 
 Primăria Municipiului Craiova a fost 
gazda programului național Caravana Smart 
City 2.0. - Implementarea. Evenimentul 
a reunit componenta tehnică din cadrul 
Primăriei Craiova și Consiliului Județean 
Dolj, principalele instituții publice cheie din 
municipiul Craiova și județul Dolj, facultățile de 
profil, partenerii și membrii ARSC, prezenți cu 
soluții și proiecte specifice Smart City. În cadrul 
evenimentului s-au prezentat principalele 
planuri, proiecte și servicii pe care decidenții le 
au în plan, în derulare sau deja implementate 
în comunitățile din Dolj.
 Componenta Safe City în Craiova  
 În prezent, Craiova are două dispecerate 
de monitorizare video a principalelor 
bulevarde din municipiu. Mihail Genoiu, 
primarul municipiului Craiova, a prezentat 
planurile de dezvoltare a infrastructurii de 
monitorizare și supraveghere video. “Ne dorim 
ca supravegherea să se extindă asupra 
întregului oraș și camerele să fie monitorizate 
în cadrul unui singur dispecerat. Însă, cel mai 
important lucru este ca, cetățenii să fie cei 
care să solicite această dezvoltare, pentru 
că ei vor trebui să aleagă între securitatea 
pe care o câștigă pe întreg teritoriul orașului 
și pierderea, în egală măsură, a intimității. 
Nu putem să impunem aceste soluții, pentru 
că orice lucru care se implementează cu 
forța, nu va avea rezultate.”– Mihail Genoiu, 

primarul Municipiului Craiova.
 În discursul său, primarul a mai susținut 
că între orașe, comunități și administrații 
trebuie să existe o interconectare și dacă nu 
există această relație, realizările vor fi doar niște 
soluții punctuale.
 Craiova are proiecte de tip Smart City - 
Claudiu Popescu, director executiv al Direcției 
de Relații Publice și Management Documente 
din cadrul Primăriei Municipiului Craiova: 
“Atunci când vorbim despre Smart City la 
nivel de administrație publică, vorbim despre 
transparență decizională. Suntem printre 
puținele municipii din România care pune 
la dispoziția celor interesați nu doar o listă a 
autorizațiilor de construcție, ci și actul în sine, 
anonimizat desigur, așa cum a fost emis de 
autoritatea responsabilă.”
Soluții existente în Municipiul Craiova  
Servicii online pentru cetățeni: 
 Serviciu de programare on-line pentru 
depunerea de documente: la registratura 
primăriei (str. A.I. Cuza nr. 7), la Direcţia de 
Impozite şi Taxe ( str. Calea Bucureşti nr. 51C) și 
la Direcția de Evidență a Persoanelor (str. Calea 
Unirii nr. 45). Serviciile sunt disponibile pe site-
ul primăriei www.primariacraiova.ro, secțiunea 
e-Servicii și permit programarea online a unei 
vizite la oricare dintre cele trei sedii de mai sus, 
în vederea depunerii de documente. 
 Persoanele fizice/juridice care folosesc 
acest serviciu web vor avea prioritate la 
depunere prin intermediul unui ghișeu dedicat.
Programare on-line transcriere certificate de 
stare civilă și oficiere căsătorie, Consultare 
on-line a autorizaţiilor de construire şi a 
certificatelor de urbanism
 Serviciu web pentru depunerea on-line 
a documentelor. Permite adresarea online de 
sesizări, propuneri și reclamații către primărie 
și înregistrarea de cereri pentru eliberea de 
acte administrative (acorduri, autorizații, 
adeverințe, ș.a.). După completarea câmpurilor, 
se înregistrează solicitarea, utilizatorul 
fiind informat în acest sens. Solicitarea 
este evidențiată într-un registru din cadrul 
aplicației de management documente. După 
analiza datelor furnizate de către un funcționar 
din cadrul DRP Management Documente, 
se validează cererea, petentul primind prin 
email numărul de înregistrare. După aprobare, 
petentul este notificat automat prin sms de 
faptul că documentul este soluționat 
 Un serviciu de urmărire a circuitului 
documentului înregistrat. Astfel, la rubrica 
e-Servicii/ Urmărește-ți cererea a fost 
completată cu un câmp care conține informații 
în timp real cu privire la stadiul cererii. 
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Impozite si taxe online on-line
 Autorizații de liber acces on-line. Se poate 
achita direct prin serviciul online disponibil 
pe site taxa de emitere a autorizatiei de liber 
acces pentru autovehiculele cu greutate mai 
mare de 3,5 tone, în perimetrele „A” şi „B” ale 
municipiului Craiova.
 Soluții în implementare în Municipiul 
Craiova  
 A.R.C.A.
Accesibilitatea procedurilor administrative prin 
Reducerea birocrației și digitizare prin POCA 
2014-2020, Axa prioritară 2/OT 11- Consolidarea 
capacității instituționale a autorităților publice 
și a părților interesate și eficiența administrației 
publice (OT 11) care își propune să consolideze 
capacitatea administrativă a autorităților și 
instituțiilor publice de a susţine o economie 
modernă și competitivă, abordând provocarea 
5) Administrația și guvernarea și provocarea 
2) Oamenii și societatea din Acordul de 
Parteneriat al României. 
Valoarea totală a proiectului este de 2.744.381 
lei, din care: FSE: 2.333.106 lei, Bugetul de  stat: 
356.828,04 lei, Bugetul local: 54.896,62 lei.
Durata de implementare: 28 luni, 05.12.2018 – 
04.03.2021
Rezultate așteptate ale proiectului: Un Portal 
de e-servicii pentru cetățeni, Digitalizarea cu 
acces şi livrare online completă a minim 10 
servicii gestionate exclusiv de primărie.
 Actualizarea sistemului de management 
al documentelor prin digitalizarea fluxurilor 
interne ce deservesc serviciile online disponibile 
pe portal, Modernizarea site-ului oficial al 
instituţiei cu preluarea informaţiilor existente 
şi dezvoltarea capacităţii de adaptabilitate 
pentru orice dispozitiv şi de accesibilitate 
pentru persoanele cu dizabilităţi, Dezvoltarea şi 
implementarea unui sistem online de colectare 
şi votare a proiectelor propuse în cadrul 
procedurii prevăzute de Legea nr. 350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general, Instrument 
extranet pentru confirmare a veridicităţii 
actelor emise de primărie, Retro-digitalizarea 
documentelor din arhiva instituției.
 WIFI4EU
 Primăria Municipiului Craiova a aplicat 
la programul WIFI4EU si a câștigat un cupon 
valoric în sumă fixă de 15.000 EUR. Cuponul 
este destinat instalării de hotspoturi WiFi4EU 
(puncte de acces wireless) în spații publice, iar 
dezvoltarea rețelei wifi va fi în zona centrului 
istoric.  
 CityApp
 Primăria va dezvolta și o aplicație în 
care cetățenii și turiștii pot vedea obiectivele 
turistice, și pot raporta incidente – fiind un 
instrument rapid și direct de inter-relaționare 
dintre autorități și beneficiarii serviciilor 
publice. Până în anul 2021, Municipiul Craiova 
va avea un Plan Urbanistic General (PUG) nou 
şi complet digitalizat.
 Transport public
 Rezultate în urma implementării 
proiectului cu TeleLink. 
- 84 autobuze și 12 tramvaie (din parcul existent) 
vor fi dotate cu sistem de monitorizare GPS, 
GPRS;
- 168 de validatoare cu cititor de QR code pentru 
cele 84 de autobuze;
- 36 de validatoare cu cititor de QR code pentru 
cele 12 tramvaie;
- 10 tonete și 20 de panouri electronice 
amplasate în stații;
- aplicație de monitorizare în timp real a 
mijloacelor de transport în comun ce va 
fi integrată în aplicația de CityApp pentru 
monitorizare traseu autobuz (timp estimat, 
stația cea mai apropiată și sistem de plata prin 
aplicație (scanare cod QR în stație);
- 38 de autobuze noi, ce vor avea în dotare: 
Sistem de numărare călători, Precablaj pentru 
conexiune GPS, GPRS, Sistem de supraveghere 
video cu 6 camere: 3 interioare și 3 exterioare și 
validatoare electronice.

Mihail Genoiu
Primarul Municipiului Craiova
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Asociația Română Pentru Smart City a 
deschis prima filială la Constanța
 În prezența a peste 100 de persoane, 
reprezentanți ai municipalității, consiliului 
județean, prefecturii, instituții reprezentative și 
cu atribuții în verticalele orașului inteligent, în 
cadrul evenimentului, ARSC a inaugurat în 13 
septembrie 2019, prima filială, ce va fi condusă 
de Magda Bei, antreprenor local de succes. 
 Eduard Dumitrașcu, președintele 
Asociației Române pentru Smart City, a deschis 
evenimentul amintind importanța strategică 
a Constanței:  “Pentru locuitori, proiectele de 
smart city din Constanța trebuie să susțină și 
să promoveze calitatea vieții. Un proiect bun 
Smart City trebuie să fie construit pe principii 
de reziliență și sustenabilitate. Pentru 
segmentul de business, trebuie să punem 
accentul și să dezvoltăm tot ce înseamnă 
zona de comerț. Echilibrul și dezvoltarea 
echitabilă ar trebui să guverneze strategia 
de dezvoltare a municipiului.”
 Decebal Făgădău, primarul 
Municipiului Constanța despre Strategia 
Smart City
 Decebal Făgădău a prezentat parcursul 
orașului în domeniul Smart City: “În anul 2016, 
când am început să planificăm un ecosistem 
Smart City, ne-am dat seama că ne lipsesc 
o mulțime de tool-uri, LoRa, GIS, o bază de 
date, alta decât cea de la serviciul public de 
impozite și taxe. Ușor, ușor ne-am construit 
o strategie plecând de la o evaluare a 
fiecărui proiect în patru dimensiuni. Pe locul 
întâi este siguranța, întrucât operăm într-o 
zonă cu graniță NATO, în care siguranța 
este certificată în zona de port, dar este o 
preocupare în zona de turism. Pe locul doi 
este mobilitatea, pe locul trei energia, și pe 
locul patru toate componentele de integrare. 
Pentru că, după ce am vizitat o mulțime de 
orașe, din Londra până în Taiwan, mi-am 
dat seama că, de fapt, problema cea mai 
mare a orașelor va fi integrarea. Obiectivul 
nostru a fost redefinit, încercăm, cu toate 
că am dezvoltat în momentul de față patru 
aplicații, ca în final să existe o singură 
aplicație integratoare, care să se numească 
MYCITY. Întâmplarea fericită face ca inițialele 
orașului nostru (CT) să se citească în limba 
engleză CiTy.”
 Ioan Gâf-Deac, city manager al 
Primăriei Sectorului 4 din București, a 
prezentat principalele proiecte de tip Smart 
City ale sectorului, ca exemple de bune practici. 
Printre acestea putem menționa numeroase 
soluții de regenerare urbană și mobilitate, cât 
și digitalizarea în totalitate a serviciilor oferite 

de Primăria Sectorului 4.
 Orange România, reprezentată de 
Marius Costea, BDM, a expus administrației 
soluții tehnologice concrete, în domenii ca 
e-guvernare (Platforma Smart City, o soluție 
deschisă și interoperabilă, care poate colecta 
și stoca datele de la toți senzorii instalați în 
oraș), turism inteligent (senzori de proximitate 
care oferă o experiență unică de promovare 
a diverselor obiective turistice) sau soluții de 
monitorizare inteligentă a traficului.

 Silviu Stoica, DG Ramboll South-East, 
a prezentat propunerea companiei pentru 
Constanța Smart City, oferind perspective 
inovatoare pentru sporirea atractivității și a 
durabilității orașului. Acesta a expus conceptul 
de infrastructură blue-green (BGI), care oferă 
o soluție fezabilă și valoroasă pentru a rezolva 
provocările de mediu și de schimbări climatice, 
totodată conectând funcții hidrologice urbane 
cu sisteme de vegetație (infrastructura green) 
în proiectarea peisajului urban, cu beneficii 
socio-economice mai mari decât suma 
componentelor sale individuale tradiționale.
 Asseco SEE România, reprezentată de 
Alex Olteanu, BDM, a oferit administrației detalii 
despre Metropolis, platforma de management 
a orașului, care poate integra soluții multiple, 
acoperind toate verticalele Smart City.
 ARSC a numit-o pe Magda Bei la 
conducerea filialei ARSCM Constanța, cu 
scopul de a reprezenta interesele comunității 
locale și să accelereze proiectele de tip Smart 
City în Constanța. Magda Bei: “Avem nevoie de 
o comunitate de oameni care să pună la masa 
discuțiilor câteva planuri de acțiune prin care 
să putem să implementăm nu doar două sa 
trei proiecte Smart City. Comunitatea locală 
trebuie să înțeleagă că doar dacă ne unim 
forțele putem aduce această schimbare.” 

Decebal Făgădău
Primarul Municipiului Constața
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Numele proiectului: ILUMINAT PUBLIC CU LED ÎN 
MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT
Stadiu: Finalizat

 Descriere: Municipiul Râmnicu Sărat a 
vizat în anul 2017 - 2019 demararea unui lung 
proces de tehnologizare și adaptare a soluțiilor 
la o serie de investiții care să vizeze pe de o 
parte reducerea consumurilor și pe de altă 
parte eficientizarea serviciilor publice oferite 
cetățenilor. În acest context, am demarat 
în anul 2017 proiectul ILUMINAT PUBLIC CU 
LED ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, în cadrul 
Programului de Cooperare Elvețiano – Român, 
mecanismul SEAF, la care au fost eligibile 47 
de localități din România, în vederea aplicării cu 
proiecte de eficientizare energetică. Proiectul 
municipiului Râmnicu Sărat a fost selectat spre 
finanțare în cea de-a doua etapa și cu cu buget 
de aproximativ 1.000.000 franci elvețieni / 
euro, a fost implementat un sistem modern de 
iluminat public pe led, constând în amplasarea a 
2717 corpuri de iluminat public pe led, din cele 
aproximativ 3.300 existente.
 Consumul anual, anterior investiției a fost 
de aproximativ 1.394 MWh; costurile (pentru 
energie, întreținere și reparații) s-au ridicat la 
valoarea de 769.761,85. Sistemul de iluminat 
stradal al municipalității era până de curând de 
peste 10 de ani vechime și, prin urmare, oferea un 
potențial semnificativ pentru creșterea eficienței 
și astfel reducând consumul de energie. 

 Proiectul a presupus:
- realizarea sistemului de iluminat cu puncte 
luminoase cu LED;

- implementarea sistemului inteligent de control 
şi monitorizare a sistemului de iluminat public la 
nivel de puncte de aprindere;
 Astfel, realizarea prezentei investiții la 
nivelul municipiului plasează Râmnicu Sărat pe 
harta localitatilor care din punct de vedere al 
componentei de Eficiența – SMART CITY, urcă 
un nivel important, asigurând condiții deosebite 
membrilor comunității locale, din 16 cartiere ale 
orașului: Cartier Bariera Focșani, Cartier 1 Mai, 
Cartier Zidari, Cartier blocuri Zona Pod, Cartier 
blocuri Toamnei, Cartier blocuri Piața Halelor, 
Cartier Centru, Cartier Alecu Bagdat, Cartier 
blocuri Costieni, Cartier blocuri Extindere Costieni, 
Cartier Blocuri Gară, Cartier 7 Noiembrie, Cartier 
Slam Râmnic, Cartier Anghel Saligny, Cartier 
Sârbi, Cartier Barasca.
 Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 
1.000.000 franci elvețieni, urmare a derulării 
procedurilor de atribuire a lucrărilor și a 
implementării contractului de finanțare.
 Tehnologia utilizată pentru realizarea 
iluminatului public cu led este una inovatoare, 
având în vedere beneficiile pe care atât bugetul 
comunității, cât și comunitatea în sine le obțin. 
Iluminatul cu led nu doar că produce o eficiență 
energetică, ci oferă o lumină odihnitoare, care, în 
ciuda diminuării necesarului de încărcare, produce 
o cantitate și mai mare de lumină decât înainte, 
oferind astfel condiții de siguranță, securitate și 
vizibilitate în toate cele 16 cartiere ale orașului.
 IMPACTUL PROIECTULUI ÎN COMUNITATE
 Rezultatele strategice ale investiției și 
proiectului, cu un impact major asupra comunității 
râmnicene sunt următoarele:
- asigurarea unui iluminat adecvat necesităţilor 
de confort şi securitate, individuală şi colectivă, 
prevăzute de normele în vigoare;
- asigurarea calităţii şi performanţelor sistemului 
de iluminat public la nivel comparabil cu cerinţele 
directivelor Uniunii Europene;

Smart Energy la      
    Râmnicu Sărat 

BENEFICIILE ȘI ECONOMIILE PRIMĂRIEI

INVESTIȚIILE ÎN ILUMINATUL PUBLIC CU LED SUNT 
PREFERATE DE MULTE ADMINISTRAȚII DIN ROMÂNIA. 
INFORMAȚIILE TRIMISE DE FLORIN CEPARU, 
ADMINISTRATOR PUBLIC MUNICIPIUL RÂMNICU 
SĂRAT (MEMBRU ARSC) NE ARATĂ CONCRET O ANALIZĂ 
COMPARATIVĂ A REZULTATELOR ȘI BENEFICIILOR. 

#SEÎNTÂMPLĂÎNROMÂNIA
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- asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor 
membrilor comunităţii locale din Municipiul 
Râmnicu Sărat la sistemul de iluminat public;
- reducerea consumurilor specifice prin utilizarea 
unor aparate de iluminat performante, a unor 
echipamente specializate şi prin asigurarea unui 
iluminat public judicios; 
 Rezultate specifice, cu impact asupra 
infrastructurii locale și realizarii procesului de 
eficientizare sunt următoarele:
- modernizarea sistemului de iluminat public;
- automatizare pornirii/opririi iluminatului public;

Prin realizarea investiţiei s-a realizat:
- obţinerea unui sistem de iluminat cu consum 
redus de energie faţă de situaţia actuală;
- obţinerea unui sistem de iluminat în care 
costurile de întreţinere să fie semnificativ reduse;
- prin alegerea surselor de iluminat cu LED se 
realizează obiectivele Directivelor Europene;
- realizarea unui sistem de iluminat stradal cu un 
număr redus de modele de aparate de iluminat 
care să ducă la reducerea costurilor de întreținere 
şi interschimbabilitate mărită.

ANALIZA COMPARATIVĂ realizată la nivelul 
municipiului, în 2018, comparativ cu anul 2019, 
prezintă o serie de date, care nu constituie doar 
statistici, ci realități ale evoluției comunității 
în ceea ce privește modernizarea sistemului 
de iluminat, eficientizarea consumurilor și a 
costurilor, după cum urmează:

ÎN 2018:
Numărul aparatelor de iluminat vechi păstrate în 
funcţionare [buc] -3384
Numărul aparatelor de iluminat noi [buc] -0
Numărul total de aparate de iluminat [buc] - 
3.384
Timp de funcţionare anual [ore]    - 4100
Puterea electrică totală [kW] - 340
Consumul de energie anual [kWh] -1.394.406
Cost energie electrică anual estimat [lei fără 
TVA] - 769.712,05 lei

Cost întreținere anual [lei fără TVA] - 311.052 
lei

ÎN 2019:
Numărul aparatelor de iluminat vechi păstrate în 
funcţionare [buc] -667
Numărul aparatelor de iluminat noi [buc] -2.717
Numărul total de aparate de iluminat [buc] 
-3.384
Automatizare puncte de aprindere [buc] - 30
Timp de funcţionare anual [ore]    - 3800
Puterea electrică totală [kW] - 254
Consumul de energie anual [kWh] - 964.303
Cost energie electrică anual estimat [lei fără 
TVA] - 532.295,37 lei
Cost întreținere anual [lei fără TVA] - 61.272 lei

 Așadar, eficiența de energie electrică 
începând cu 2019, față de 2018 este de 32%, 
în timp ce eficiența de cost este de 56%. Dacă 
în anul 2018, costul plătit de municipiu era de 
769.712,05 lei, începând de anul acesta, costul 
este de 532.295,37 lei. Totodată, în ceea ce 
privește mentenanta, reducerile de cost sunt și 
mai spectaculoase, de la 311.052 lei, în 2018, la 
61.272 lei, începând cu anul acesta.

 Considerând faptul că bugetul de investiții 
al Municipiului Râmnicu Sărat este undeva la 
suma de 700.000 euro, anual, adică aproximativ 
3.3 milioane lei, resursa bugetară generată odată 
cu modernizarea sistemului public de iluminat, 
în proportie de 82%, va produce o resursă de 
aproximativ 0,53 milioane lei, adică o creștere 
a capacității de investiții la nivelul întregului 
municipiu de aproximativ 16%. Cu această 
resursă, precum și prin concesionarea serviciului 
de iluminat public printr-o procedură pe care o 
vom lansa în perioada următoare, vom reuși până 
la finalul anului viitor să ajungem la un grad de 
100% acoperire în ceea ce privește iluminatul 
public cu led în municipiul Râmnicu Sărat.

Smart Energy la      
                 Râmnicu Sărat 
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 Aceste deșeuri nu trebuie aruncate direct 
la gunoi, ci duse la centre speciale unde să fie 
demontate și colectate selectiv. DEEE sunt 
extrem de periculoase pentru mediul înconjurător 
și pentru sănătate deoarece conțin gaze cu efect 
de seră sau metale grele dăunatoare sănătății.
Reciclarea acestor echipamente este foarte 
importantă deoarece în acest mod se recuperează 
cantități importante de materii prime secundare. 
DEEE au un grad ridicat de reciclare / reutilizare 
(între 85-90%).
 Reciclarea ar trebui să facă parte din 
stilul nostru de viață și să devină o obișnuință. 
Tehnologia vine în ajutorul nostru și face 
reciclarea mult mai ușoară. La nivel global dar și 
național sunt dezvoltate aplicații care simplifică 
toată această călătorie pentru că aplicația va 
face munca pentru noi. 
 Pe teritoriul României sunt peste 80 de 
operatori economici autorizați pentru reciclare 
DEEE. 
 Precizări ale Ministerului Mediului cu privire 
la reciclarea DEEE pentru Smart City Magazine
 Care este traseul exact al deșeurilor 
electrice și electronice după ce au fost colectate 
de către firmele specializate? 
 Toți operatorii care efectuează operațiuni 
de colectare sunt obligați să stocheze deșeurile 
de echipamente electrice și electronice în locuri de 
stocare special amenajate conform Anexei 8 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5/2015 
privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice, urmând ca toate DEEE colectate 
separat să fie supuse tratării corespunzătoare. 
DEEE colectate pot fi tratate atât în România, 

cât și în alte state membre ale Uniunii Europene 
sau Non UE.
 Transferul în alt stat membru sau exportul 
în afara Uniunii Europene a DEEE în vederea tratării 
se face cu respectarea prevederilor privind 
transferul deșeurilor cuprinse în Regulamentul 
(CE) nr.1.013/2016 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile 
de deșeuri și Regulamentul (CE) nr.1.418/2007 
al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind 
exportul anumitor deșeuri destinate recuperării 
enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul 
(CE) nr.1.013/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului în anumite țări în care Decizia 
OCDE privind controlul circulației transfrontaliere 
a deșeurilor nu se aplică. 
 Este asigurată eliminarea lor în siguranță 
și protecția mediului, în conformitate cu legislația 
europeană și standardele CENELEC aplicabile în 
domeniul tratării DEEE?
 În România este interzisă eliminarea 
DEEE colectate separat care nu au fost supuse 
operațiunilor specifice de tratare conform 
prevederilor OUG 5/2015 art.20-24.
 Statistică a cantității de deșeuri reciclate, 
în măsura în care există un raport pe categorii a 
deșeurilor reciclate (televizoare, IT/calculatoare, 
electrocasnice mari, video/sunet):
 În conformitate cu datele privind 
managementul deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice(DEEE) raportate de 
Agenția Națională pentru Protecția Mediului 
Comisiei Europene:
- DEEE colectate sunt tratate atât în România 
cât și în alte state membre UE
- Peste 90% din DEEE colectate sunt tratate în 
România
 Obiectivele de valorificare și reciclare 
prevăzute de legislație au fost realizate.

Reciclarea
   DEEE

DE CE ESTE IMPORTANTĂ?

RECICLAREA DEȘEURILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE ESTE 
UNA DINTRE PROBLEMELE GLOBALE CU CARE SE CONFRUNTĂ 
FIECARE STAT AL UNIUNII EUROPENE. ESTE O PROBLEMĂ 
GLOBALĂ CARE NECESITĂ ATENȚIE DEOSEBITĂ ȘI UN PLAN 
FOARTE BINE DEFINIT, CU UN TRASEU EXACT AL ACESTOR 
ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE SCOASE DIN UZ. 

#GREENCITIES
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 La invitația Ministerului pentru Mediul de 
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) –
prin doamna Secretar de Stat Paula Pîrvănescu 
în calitate de inițiator și organizator, Asociația 
Română pentru Smart City, reprezentată de Cristina 
Florescu – director operațional, a participat la cea 
de-a doua ediție a INTERNATIONAL BUSINESS 
FORUM, desfășurat la Palatul Parlamentului, pe 5 
septembrie 2019.
 Conferința International Business Forum 
s-a adresat antreprenorilor români care vor să-și 
internaționalizeze afacerile și doresc să identifice 
oportunități de dezvoltare pe noi piețe.
 Dezvoltarea companiilor românești, 
consolidarea relațiilor comerciale cu parteneri 
străini, expansiunea pe piețele din întreaga lume și 
extinderea investițiilor în economia românească au 
fost principalele obiective ale Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în 
zona diplomației comerciale și a susținerii mediului 
de afaceri.
 La eveniment au participat reprezentanți ai 
mediului de afaceri autohton, ai Corpului Diplomatic 
(ambasadori și consilieri economici acreditați 
la București), precum și consilierii economici ai 
României din străinătate, oficiali guvernamentali, 
reprezentanți ai asociațiilor profesionale, 
patronatelor și ai camerelor de comerț.
 Pe lista speakerilor s-au aflat Radu Ștefan 
Oprea – Ministrul Mediului de Afaceri, Comerț 
și Antreprenoriat, Roxana Mînzatu – Ministrul 
Fondurilor Europene, E.S. Domnul David Saranga 
– Ambasadorul Statului Israel la București, E.S. 

Domnul Hitoshi Noda – Ambasadorul Japoniei 
la  București, E.S. Domnul Andrew Noble – 
Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord la București, E.S. Domnul Hassan 
Abouyoub – Ambasadorul Regatului Maroc la 
București.
 Cristina Florescu, director operațional 
în cadrul Asociației Române pentru Smart City, 
împreună cu Ioan Gâf-Deac, city manager în cadrul 
Primăriei Sectorului 4 din București, instituție 
membră ARSC, au susținut panelul Smart City și 
mobilitate urbană. Cristina Florescu a prezentat 
conceptul și beneficiile Smart City și o imagine 
macro a proiectelor de acest tip implementate 
la nivel național: ”Prima concluzie este că avem 
mentalitatea potrivită pentru implementarea 
proiectelor de Smart City, avem una dintre cele 
mai eficiente infrastructuri IT din lume, cele mai 
mari companii din domeniu sunt prezente în 
România și deja implicate în proiecte Smart City 
și forță de muncă specializată.” Ioan Gâf-Deac a 
preluat cuvântul prezentând principalele proiecte 
de regenerare urbană și dezvoltare durabilă din 
Sectorul 4 al Capitalei și rezultatele obținute. 
De menționat este faptul că PS4 nu mai acceptă 
documente în format fizic din partea cetățenilor, 
toate serviciile oferite fiind digitale.
 Prin organizarea acestui eveniment atât 
în sesiune plenară, cât și în paneluri specifice, 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț 
și Antreprenoriat devine one-stop-shop între 
reprezentanții companiilor românești și investitorii 
străini, având ca principală țintă dezvoltarea 
capacității de export și investițiile mediului de 
afaceri românesc pe piețele externe.

International
Business Forum

EDIȚIA A DOUA 

DOMENIILE DE DISCUȚIE ABORDATE LA EDIȚIA 
IBF2019 AU FOST: MENTORING PENTRU START-
UP, INTERNAȚIONALIZAREA IMM-URILOR, COMERȚ 
EXTERIOR, E-COMMERCE, E-GUVERNARE, IT&C 
ȘI R&D, BANKING, SMART CITY ȘI MOBILITATE 
URBANĂ, FONDURI EUROPENE 2014-2020/2021-
2027 ȘI PRODUSE ROMÂNEȘTI PE PIEȚE 
INTERNAȚIONALE.
Paula Pîrvănescu
Secretar de Stat
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
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 Există o nevoie urgentă de investiții publice care 
să impulsioneze dezvoltarea comercială de energie curată, 
verde și eficientă. Cu toate acestea, ținând cont de realitatea 
politică, bugetele publice vor fi întotdeauna sub presiune. Prin 
urmare, este necesar ca investițiile publice să fie direcționate 
într-un mod eficace către piețe țintă pentru a face față 
provocării. Există un istoric dovedit, că instituțiile financiare 
publice (orientate spre spațiul comercial) care urmăresc 
emisiile scăzute de dioxid de carbon pot determina sectorul 
privat să acționeze. Ele pot implementa un capital public 
tolerant la risc, capabil să atragă investiții în infrastructură 
cu emisii reduse de carbon astfel încât capitalul privat să 
intre pe piețe inovatoare.
 În acest mod conceptul „Green Bank” se răspândește 
în diferite orașe inteligente de pe glob. Băncile ecologice, 
care pot fi publice sau semi-publice, utilizează strategii 
inovatoare de finanțare și instrumente de dezvoltare a pieței 
în colaborare cu companiile private de creditare pentru a 
cataliza utilizarea tehnologiilor de energie regenerabilă. În 
anul 2009, conceptul a fost pus în aplicare pentru prima 
dată în SUA. Astăzi SUA deține 14 bănci ecologice la nivel 
de oraș, regiune și stat.
În continuare vom discuta despre cum băncile ecologice au 
reușit să finanțeze energia curată în diferite părți ale globului.

Banca Ecologică în SUA
 În anul 2011, SUA au avut prima bancă ecologică 
la nivel de stat, în Connecticut. Banca a fost capabilă să 
mobilizeze investiții de peste 1,6 miliarde de dolari în 
economia energiei curate din regiune, la aproximativ un 
raport de 7 la 1 de fonduri private și publice.
 Fondurile publice disponibile pentru investiții în 
proiecte de energie verde sunt limitate, iar factorii de 
decizie vor să amplifice impactul fiecărui dolar investit. 
Băncile ecologice sunt capabile să realizeze acest lucru 
într-o manieră unică, combinând investițiile publice, private 
și filantropice împreună într-un proiect de energie curată, 
care altfel s-ar chinui să atragă capital.
 Coalition for Green Capital (CGC) a lucrat pentru a 
ajuta la înființarea mai multor bănci ecologice în întreaga 
lume, inclusiv Connecticut și Washington DC. Până în prezent, 
banca are un capital de105 milioane de dolari din fonduri 
publice, însă orașul ar avea nevoie de peste 2 miliarde de 
dolari pentru îndeplinirea obiectivelor ecologice.
Primarul din Washington, Muriel Bowser susține emiterea de 
zero emisii de gaze cu efect de seră până în 2050, iar banca 
ecologică este unul dintre cele mai bune instrumente pentru 
a contura acest țel.

Obiectivele Băncii Ecologice din DC
 Deși banca este încă nouă, intenționează să 
devină o resursă accesibilă pentru rezidenți, proprietari de 
întreprinderi mici și dezvoltatori comerciali interesați de 
implementarea energiei curate.
 Aproape trei sferturi din emisiile din Washington DC 
provin de la clădiri. Prin urmare, principalul obiectiv al băncii 
este stoparea emisiilor de gaze cu efect de seră a clădirilor 
și noilor construcții existente. Banca va măsura performanța 
fiecărei clădiri și va iniția o serie de proiecte care necesită 
finanțare și resurse suplimentare.

Orașele inteligente și cetățenii lor din întreaga lume luptă împotriva schimbărilor 
climatice. Pentru a câștiga, emisiile de gaze cu efect de seră trebuie să fie, până la 
jumătatea secolului, aproape nule. Deși apar tot mai multe obstacole, finanțarea unor 
astfel de investiții reprezintă una dintre provocările majore.
Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) al ONU, a dezvăluit 
recent că pentru a face față crizei climatice, lumea va trebui să cheltuiască 2,4 trilioane de 
dolari în fiecare an până în 2035. Pentru a realiza acest lucru, se prevede că economiile de 
pe glob vor fi supuse unor transformări economice masive.

Băncile 
mediului
Green Banks 
fac f iecare ban să conteze 
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Povestea verde a Japoniei
 Banca ecologică a Japoniei, cunoscută sub numele de 
„Organizația Finanțelor Verzi (OGN) investește constant în proiecte 
locale de energie curată care includ tehnologii verzi precum eoliene, 
biogaz, hidroelectrice, dar și altele. Un număr de 24 de proiecte din 
32 care au investit în centralele de energie regenerabilă sunt deja 
operaționale. Mai mult, Ministerul Mediului din Japonia încurajează 
emiterea de obligațiuni verzi și a publicat în martie 2017, ghidul 
„Green Bond Guidelines”. În eforturile sale, banca ecologică va folosi 
un buget de aproximativ 6 milioane de dolari pentru subvenționarea 
costurilor de emitere a obligațiunilor ecologice.

Marea Britanie urmărește aceeași tendință
 Grupul de Investiții Ecologice din Marea Britanie (Banca 
Ecologică Națională) a reușit să investească în ultimul an, 1,6 
miliarde de lire în proiecte de infrastructură ecologică. În afară de 
aceste investiții, banca susține 10 noi tranzacții ecologice, ducând 
marca GIG din Marea Britanie în Europa, America de Nord și Asia.fac f iecare ban să conteze 

 De asemenea, a realizat unul dintre cele mai mari și mai îndelungate acorduri de achiziție a 
energiei verzi din lume. Proiectul de parc eolian din Suedia de Nord a fost inițiat la mijlocul anului 
2016 și este cel mai mare de acest fel din Europa. Și-a extins capacitatea în stadiul de dezvoltare 
prin investiții și a stabilit noi activități de soluții energetice și servicii de consultanță.
 În afară de aceste bănci ecologice menționate, există mișcări similare în India, Africa de 
Sud, Mexic, Chile, Columbia, Indonezia, China și Rwanda. Deși, în prezent, investițiile globale sunt 
mai puține decât valoare de care orașele au nevoie pentru a combate schimbările climatice, băncile 
ecologice situate în diferite orașe inteligente au fost recunoscute pentru puternicul potențial deținut 
de a furniza fondurile necesare pe termen lung.
Sursă: SmartCity.Press
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 Rezoluția Uniunii Europene (UE) este 
că până în 2030 toate ambalajele din plastic 
introduse pe piață ar trebui să fie reutilizabile 
sau reciclabile. Europa produce 25 de milioane 
de tone de deșeuri de plastic. Doar 30% din 
acestea sunt reciclate, 39% sunt incinerate și 
31% sunt aruncate în depozite de deșeuri.
 În prezent, există două probleme globale 
principale în ceea ce privește ambalajele din 
plastic. În primul rând, cum se poate reduce 
volumul de producție al acestui material. În al 
doilea rând, cum să-l colectăm eficient, astfel 
încât să „intre” cât mai puțin plastic în mediul 
înconjurător. Două companii letone au găsit 
o soluție bazată pe Inteligența Artificială (AI) 
pentru a face colectarea deșeurilor din plastic 
mai eficientă și, prin urmare, au reușit să 
contribuie semnificativ la punerea în aplicare a 
viitoarei directive europene privind plasticul de 
unică folosință.
 Structura chimică din majoritatea 
materialelor din plastic le face rezistente la 
multe procese de degradare naturală, prin 
urmare degradarea se realizează lent. Materialele 
plastice conțin adesea aditivi, ceea ce le face 
mai puternice, flexibile și durabile. Însă mulți 
dintre acești aditivi pot prelungi durata de viață 
a produselor din plastic dacă devin gunoaie, 
estimând că ar putea dura cel puțin 400 de ani 
pentru ca acestea să se dezintegreze. 
 Problema poate fi rezolvată oferind 
modalități atractive și eficiente de colectare a 
deșeurilor de plastic. Schemele de garanție-
returnare sunt o bună oportunitate de a implica 
oamenii în colectarea deșeurilor și, astfel, să 

ajute la atingerea obiectivelor întregii UE. Letonia 
este la un pas distanță ca sistemele de garanție-
returnare să funcționeze, astfel companiile locale 
au dezvoltat noi sisteme care să le ajute propria 
țară, dar și alte țări să colecteze mai eficient 
deșeurile.
 Schemele de garanție-returnare sunt 
sisteme în care consumatorii cumpără un produs 
cu o suprataxă care le va fi rambursată atunci 
când aduc produsul într-un punct de colectare 
al deșeurilor. Recipientul poate fi apoi reciclat 
și transformat în materii prime secundare. De 
obicei, schemele sunt executate fie de o entitate 
publică, fie de un companie privată. 
 Organizația responsabilă supraveghează 
întreg procesul, instalarea infrastructurilor 
necesare și eficiența circuitului taxelor de 
depozit: de la producători la comercianți mari 
sau cu amănuntul până la consumatori și invers.
Sistemul se bazează pe Inteligență Artificială 
și recunoaște materialul ambalajului. Problema 
dispozitivelor existente este că pot colecta 
anumite tipuri de ambalaje. Ele utilizează un cod 
de bare pentru a recunoaște tipul de ambalaj. 
Sistemul în acest moment, poate recunoaște, 
colecta și sorta sticle PET de 0,5 l și / sau 1,5 l , 
sticle din plastic de 5 l, recipiente din plastic de 
1,5 l, precum și cutii de aluminiu, carton Tetra 
Pak, sticle de sticlă și borcane. De asemenea, 
sunt prevăzute situațiile în care ambalajele apar 
în sistem ca fiind necunoscute. Pentru astfel de 
cazuri a fost creată o pubelă separată de deșeuri 
nesortate.  
...va continua

ASTA E WOW!   
Letonia surprinde

AI ÎN SMART CITY!

SISTEME DE GARANȚIE-RETURNARE A 
PLASTICULUI BAZATE PE AI

#SEPOATE
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 Proiectul „Smart School la Ciugud” a fost 
declarat câștigător în cadrul competiției „RO SMART 
în Țara lui Andrei”, iar comuna va primi finanțare 
pentru a realiza  prima școală smart din mediul rural 
din România. 
 Proiectul inițiat de comuna Ciugud (județul 
Alba) a fost selectat din cele câteva zeci de proiecte 
intrate în finală, fiind susținut în fața juriului chiar 
de primarul Gheorghe Damian, în timp ce copiii din 
Ciugud au transmis un mesaj video prin care își 
exprimau dorința de a învăța într-o școală inteligentă. 
Dar pentru că acesta nu este singurul proiect smart, 
am realizat un interviu cu primarul Comunei Ciugud, 
domnul Damian Gheorghe
 Felicitări în primul rând pentru rezultatul 
obținut la competiția “RO SMART - în Ţara lui Andrei”.  
Când a început comuna Ciugud să implementeze 
soluții smart?
 Noi vă mulțumim pentru oportunitatea de 
a ne permite să vorbim despre Ciugud și despre 
lucrurile bune care se fac și în satul românesc. De 
câțiva ani buni, Ciugudul a început să implementeze 
o serie de soluții și aplicații inteligente menite să 
îmbunătățească activitatea administrației locale dar și 
relația cu cetățeanul. Nu ne-am oprit aici ci am început 

să gândim și să căutăm fonduri europene pentru a 
implementa și soluții care să ne ajute să reducem 
costurile, consumul de energie și electricitate sau 
să protejăm inteligent mediul înconjurător. Cu pași 
mici dar siguri s-a născut astfel la nivelul comunității 
noastre conceptul „smart village” pe care noi vrem 
să îl promovăm ca soluție pentru dezvoltarea satului 
românesc. 
 Smart village înseamnă o comunitate care 
se dezvoltă folosind inteligent resursele locale și 
tehnologia, dar își păstrează identitatea rurală. Nu 
trebuie să ne speriem de tehnologie, ci să o folosim în 
beneficiul comunităților noastre. O soluție inteligentă 
poate să ne ajute să reducem consumul, să creștem 
calitatea vieți sau a serviciilor publice oferite și, cel 
mai important, ne poate ajuta să protejăm mediul 
înconjurător”,
 Care credeți că sunt factorii de succes care au 
dus la câștigarea competiției?
 La Ciugud ne-am încăpățânat să credem că 
școala  poate avea un viitor și la sat, că nu trebuie să 
fugim cu toții la oraș pentru a primi o educație aleasă 
și că putem crește mari în comunitățile noastre de 
„la țară”. Mă bucură faptul că numeroși oameni au 
crezut în ideea noastră și au visat alături de noi, iar, 
în final, am primit și o finanțare în cadrul competiției 
“RO SMART - în Ţara lui Andrei” promovată de OMV 
Petrom. Suntem astfel în perioada în care construim 
prima școală inteligentă  din mediul rural, o școală care 
va pregăti viitorii cetățeni inteligenți ai comunității 
noastre. Viitorul înseamnă să învățăm să folosim 
tehnologia pentru a aduce copiii spre educație. 
 „Școala inteligentă” se dorește un concept 
național menit să demonstreze că tehnologia poate 
fi soluția prin care educația în mediul rural se poate 
dezvolta și copiii pot fi atrași spre procesul de învățare 
folosind soluții inovatoare și inedite. Administrația 
locală din Ciugud implementează astfel în această 
perioadă un proiect prin care va realiza prima școală 
„smart” din mediul rural din România. Proiectul este 
amplu și presupune pe de o parte o serie de investiții 
realizate prin fonduri europene și din bugetul local în 
modernizarea unității de învățământ, iar pe de altă 
parte achiziționarea de softuri, table inteligente și 
implementarea unor soluții informatice, prin proiectul 
finanțat prin competiție.  În cadrul școlii copiii vor 
beneficia de mijloace inteligente educaționale precum 
manuale digitale, table interactive, bibliotecă virtuală, 
catalog electronic sau o platformă prin care profesorii, 
elevii și părinții pot interacționa.   

Smart Village la Ciugud
MODEL DE IMPLEMENTARE

digitalizarea comunelor din România

DAMIAN GHEORGHE
PRIMARUL COMUNEI CIUGUD
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 De asemenea iluminatul în școală este inteligent 
reglându-se în funcție de lumina de afară pentru a 
proteja ochii copiilor sau ventilația se reglează în 
funcție de condițiile din clasă (cantitatea de dioxid de 
carbon, temperatură, etc.). O soluție inovatoare este 
oferită copiilor, care din motive medicale lipsesc de la 
cursuri, aceștia putând să asiste la ore conectându-se 
de acasă la un sistem audio video. De asemenea elevii 
din Ciugud nu vor mai fi obligați să care un ghiozdan 
plin cu cărți la școală, ci vor primi o tabletă pe care 
vor fi încărcate în formă digitală toate manualele și 
cărțile de care au nevoie în procesul educațional. 
 De ce este nevoie de o școală inteligentă 
în mediul rural? Care sunt beneficiile pe care acest 
concept le aduce educației, dar și comunității din 
Ciugud?
 Într-o perioadă în care populația școală 
migrează masiv spre oraș trebuie implementate 
urgent măsuri pentru creșterea calității și atractivității 
învățământului la sat deoarece dispariția școlii din 
mediul rural înseamnă automat reducerea accesului la 
educație pentru o importantă categorie de copii din 
aceste zone rurale, copii care provin din familii fără 
posibilități economice pentru a le susține educația 
în zonele urbane. Școala inteligentă are scopul de a 
stimula educația, de a crește rezultate școlare ale 
elevilor dar și de a reduce abandonul școlar.
 Provocările sunt multe și apar de fiecare dată 
când vrei să faci ceva noi și să aduci o schimbare. 
Provocări vor fi pentru noi, pentru profesori dar și 
pentru elevi. Despre aceste provocări și despre modul 
în care le-am depășit, pentru că sunt sigur că le vom 
depăși, vom putea vorbi la finalul acestui an școlar, 
după ce vom implementa în totalitate tot ceea ce 
înseamnă proiectul „Smart School Ciugud”. 
 Cum va ajuta comunitatea din Ciugud proiectul 
”Smart School la Ciugud”? Care sunt așteptările pe 
termen lung?

 Smart school” înseamnă o școală inteligentă 
care pregătește viitorii cetățeni inteligenți ai 
comunității dar și dovada că se poate face învățământ 
de calitate și în mediul rural. Noi de aici am pornit și, 
cum v-am mai spus, ne-am încăpățânat să credem 
că școala poate avea un viitor și la sat, că nu trebuie 
să fugim cu toții la oraș pentru a primi o educație 
aleasă. La Ciugud vrem să demonstrăm că există 
soluții pentru învățământul din mediul rural și trebuie 
doar să înțelegem că putem crește mari și educați în 
comunitățile noastre de „la țară”.
 Vă rugăm să ne spuneți mai multe despre 
soluțiile de tip Smart City implementate la nivelul 
comunității.
 Comuna Ciugud, cunoscută pentru faptul că 
a atras cele mai multe fonduri europene în exercițiul 
financiar 2007 - 2013, este un promotor al conceptului 
„smart village” în România. Comuna a implementat 
deja numeroase soluții inovatoare pentru a fi mai 
aproape de cetățean, pentru îmbunătățirea calități 
vieții, pentru reducerea costurilor administrative sau 
pentru protejarea mediului înconjurător. Ciugudul 
este astfel prima comună care are automate de plată 
pentru taxe și impozite locale astfel încât cetățeni 
să nu mai fie nevoiți să meargă la ghișeul primăriei.
De asemenea administrația locală a implementat în 
ultimi ani un sistem inteligent pentru iluminatul public 
și își asigură o parte din electricitatea necesară cu 
ajutorul unei microcentrale eoliene și a panourilor 
fotovoltaice. Primăria Ciugud susține totodată și 
protejarea inteligentă a mediului înconjurător astfel 
încât este în curs de implementare a unui proiect 
pentru montarea în comună a două stații de încărcare 
pentru autoturismele electrice. Inițiativa vine după ce 
în urmă cu un an primăria a achiziționat prin Programul 
Rabla Plus un autoturism electric pe care îl folosește, 
zilnic, în activitatea curentă. 

Comuna Ciugud este 
cunoscută pentru 

atragerea de fonduri 
europene și pentru faptul 

că este prima comuna 
digitalizată din România. 
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 În ţări precum Franţa sau China există deja proiecte 
de ecologizare a marilor oraşe, prin crearea de întregi 
cartiere eco, ţinta în acest sens fiind undeva în jurul anului 
2050. Aceste noi oraşe vor fi, în primul rând “inteligente”: 
vor exista aplicaţii care să informeze cetăţenii riverani cu 
privire la serviciile existente, izolarea termică a clădirilor se 
va face conform ultimelor norme în domeniu, iar clădirile 
vor deveni „verzi”, prin crearea de grădini suspendate. 
Încălzirea se va face prin geotermie. 

 Reţeaua termică va recupera apa caldă 
din pânza freatică de mare adâncime şi va recicla 
excedentul de energie din procesele industriale. 
Programele imobiliare vor îmbina operaţiunile 
de vânzare-cumpărare cu cele privind locuinţele 
sociale, pentru a asigura o cât mai uniformă 
distribuire a proprietăţilor, împiedicând astfel, 
segregarea socială. Totul va fi conceput pentru 
a facilita deplasarea, fie pe jos, fie cu bicicleta, 
transportul auto urmând a fi abandonat aproape în 
totalitate. Asistăm, deja, la primii paşi în acest sens, 
prin extinderea reţelelor de metrou, introducerea 
serviciilor de car-sharing şi introducerea treptată 
de autovehicule care să tindă spre zero emisii (ex.
autoturisme electrice).
 Scopul urmărit este unul clar: evitarea erorilor 
trecutului, constând din izolarea marilor ansambluri 
rezidenţiale sau dispersarea cartierelor periferice. 
Toate aceste “rătăciri” urbanistice ale secolului XX 
nu au făcut altceva decât să marcheze un exod 
rural masiv, cu atât mai vizibil şi mai pregrant în 
România. O Românie în care industrializarea forţată 
din perioada comunistă şi relocarea la oraş a unei 
bune părţi din mediul rural au condus nu doar 
la depopularea satelor, ci şi la o suprapopulare 
masivă a oraşelor, acolo unde Bucureştiul este la 
“loc de cinste”! În loc să se pună punct acestei 
tendinţe, şi ulterior anilor 1990 acest fenomen a 
proliferat, continuând şi astăzi. Se construiesc în 
continuare, adeseori haotic, cu “derogări” de la 

regulile de urbanism, noi ansambluri rezidenţiale, 
cu unicul scop de a obţine un profit imediat, fără 
cea mai vagă strategie la nivel urbanistic şi fără a 
lua în considerare că Bucureştiul se află aproape de 
punctul de maximă saturaţie!
 Din punct de vedere al protecţiei mediului, 
pe hârtie lucrurile stau bine. Atât reglementările din 
domeniul urbanismului (art.311, alin.4, lit.c, Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul), cât şi cele din domeniul construcţiilor 
(art.21, lit.b-d, Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată) prevăd  că la emiterea autorizaţiei de 
construire de către autoritatea publică competentă, 
pe lângă prevederile documentaţiilor de urbanism 
şi ale regulamentelor locale de urbanism aferente 
acestora, va fi avut în vedere şi existenţa riscului 
de încălcare a normelor de protecţie a mediului.
 Astfel, după emiterea certificatului de 
urbanism va fi necesar punctul de vedere al 
autorităţii competente pentru protecţia mediului 
pentru investiţiile care nu se supun procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv 
notificarea de către solicitant a autorităţii 
administraţiei publice competente cu privire la 
menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a 
autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului 
a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra 
mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei 

DRUMUL
     către un oraș verde
UTOPIE SAU CERTITUDINE?

 Zgomotoase, poluante, aglomerate: marile oraşe ale 
lumii devin, pe zi ce trece, tot mai greu de locuit. Pentru a 
adăposti în condiţii optime cei aproape 7 miliarde de cetăţeni 
pe care planeta îi va avea în curând, urbaniştii, dar şi juriştii, 
vor trebui să găsească soluţii pentru a elimina atât maşinile, 
cât şi betonul din oraşe, spre binele comun al umanităţii.

#SMARTCITY #ARSC

Lect.univ.dr. Victor 
Marcusohn
Avocat Baroul București
Expert legislatie de mediu 
ARSC
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privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului. 
 În continuare, se va proceda la emiterea 
avizelor şi acordurilor, precum şi a actului 
administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului 
competente privind investiţiile evaluate din punctul 
de vedere al impactului asupra mediului, pentru 
ca abia apoi să se depună documentaţia pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
urmând ca autoritatea administraţiei publice 
competente să emită autorizaţia de construire. 
Aşadar, este important de menţionat că măsurile 
specifice pentru protecţia mediului stabilite prin 
actul administrativ al autorităţii competente 
pentru protecţia mediului vor fi avute în vedere 
la elaborarea documentaţiei tehnice şi nu pot fi 
modificate prin procedura de autorizare ori prin 
autorizaţia de construire. 
 Pe de altă parte, deşi regula generală în 
materie de urbanism şi amenajarea teritoriului este 
că nu se pot acorda derogări de la Planul urbanistic 
general (PUG), decât prin Planul urbanistic zonal 
(PUZ), nu şi prin Planul urbanistic de detaliu (PUD), 
rolul acestuia din urmă fiind doar de a detalia 
anumite prevederi din documentaţiile de urbanism 
de rang superior, în practică, de multe ori lucrurile 
nu stau aşa. Astfel, se observă o jurisprudenţă în 
creştere cu privire la anularea unor PUD-uri pe motiv 
că acestea au modificat parametrii de construire 
(de exemplu, procentul de ocupare a terenului) aşa 
cum fuseseră aceştia stabiliţi prin PUG sau PUZ. 
 Prin urmare, legislaţia din domeniul 
urbanistic şi al construcţiilor, deşi aparent completă, 
continuă să creeze confuzii, lasă loc la interpretări 
adeseori speculate în avantajul lor de investitorii 
imobiliari şi este, evident, inadaptată contextului 
social actual, ceea ce a condus la o „sufocare” 
urbanistică a marilor oraşe din România, în general 
şi a Bucureştiului, în special.
 Această tendinţă de supraaglomerare 
urbanistică nu este însă singulară în România, 
fiind vizibilă peste tot în lume. Rezultatele acestui 
eşec sunt peste tot aceleaşi: oraşe poluate, 
zgomotoase, prost concepute şi pline de maşini 
care crează ambuteiaje zilnice în trafic. Oraşe 
care nu au fost concepute pentru prosperitatea 

umanităţii, ci a comerţului şi finanţelor! Marile 
schimbări urbanistice sunt însă inevitabile. 55% din 
omenire trăieşte, în prezent, la oraş, iar la nivelul 
anului 2050, procentul va ajunge la 75-80%! Tot 
atunci, India va avea cca. 416 milioane de cetăţeni 
suplimentari, China va avea 255 de milioane, iar 
Nigeria 189 de milioane… Cum să-i primim în mod 
corespunzător, în oraşe modernizate, funcţionale, 
durabile?
 China este un bun exemplu, din acest 
punct de vedere. Exodul forţat al cetăţenilor din 
zonele rurale către oraş a dus la o suprapopulare 
a zonelor urbane, cu consecinţe devastatoare 
asupra mediului, poluarea atmosferică crescând 
exponential. Doar 1% din primele 500 de oraşe ca 
mărime din China respectă normele de calitate a 
aerului ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. În anul 
2016, un million de persoane au murit prematur 
din cauza aerului poluat. 
 Deşi autorităţile au elaborat, încă din anul 
2006, noi reglementări privind construcţiile, mai 
prietenoase cu mediul,acestea întârzie să fie 
aplicate. De exemplu, viitorul eco-cartier, conceput 
pentru oraşul Jingzhou (cu 1,2 milioane de locuitori) 
prevede, pentru cei 85.000 de locuitori (la care 
se vor adăuga încă 180.000 de locuitori, până în 
anul 2030), insule locuibile în mijlocul unor zone 
complet eliberate de orice construcţie, depoluarea 
lacului din vecinătate, gestionarea ecologică a 
apelor uzate prin tratarea acestora în cadrul unor 
sisteme naturale de plante şi nu prin staţii de 
epurare etc. 
 Aşadar, revoluţia mobilităţii umane atinge, 
mai devreme sau mai târziu, toate marile centre 
urbane, indiferent de gradul acestora de dezvoltare. 
Fie vom reuşi şi noi să ne adaptăm acestor 
tendinţe, prin transformarea marilor aglomerări 
urbane, începând cu Bucureştiul, în eco-oraşe, fie 
vom sucomba în propria indolenţă! 
 Cale de mijloc nu există, deoarece 
contracararea greşelilor aferente secolului trecut, 
nu mai este suficientă!
Pentru Smart City Magazine
Lect.univ.dr. Victor Marcusohn
Avocat Baroul București
Expert legislatie de mediu ARSC
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 Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu: 
”Implementăm un proiect pilot născut din 
colaborarea a patru parteneri puternici care și-
au setat un obiectiv ambițios. Plata cu cardul 
a devenit ceva uzual, mulți dintre noi folosesc 
aproape exclusiv cardul, dar să plătești cu cardul 
într-o piață în care producătorii vând legumele și 
fructele crescute în grădini și ferme se întâmpla 
până acum mai rar. Sibiul este, din acest punct 
de vedere, un trendsetter și sper că mai mulți ne 
vor urma exemplul”.
 În prezent, 35 de terminale POS sunt 
active la mesele și vitrinele frigorifice ale mai 
multor producători locali. Proiectul este dezvoltat 
de Mastercard și Asociația Administratorilor de 
Piețe din România (AAPR), în colaborare cu Patria 
Bank, și beneficiază de susținerea primăriilor din 
Galați și Iași.
 Decizia de introducere a plății cu cardul 
la producători a fost luată după ce un studiu de 
piață comandat de Mastercard a arătat că nouă 
din zece adulți care locuiesc la oraș dețin un card 
bancar și fac plăți cu acesta, în medie, de două 
ori pe săptămână. Inițiativele de la Galați și Iași 
vin după ce, la începutul verii, interesul orășenilor 
pentru cumpărarea de produse agricole cu cardul 
a fost implementat cu succes în Piața Cibin din 
Sibiu.
 „Rezultatele obținute în urma proiectului 
pilot implementat în Piața Cibin ne bucură și ne 
arată, încă o dată, că apetitul românilor pentru 
plățile electronice a crescut exponențial în ultimii 
ani, iar dorința producătorilor de a alinia comerțul 
la standardele europene Smart este din ce în ce 

mai puternică. Instalarea POS-urilor în piețele din 
Galați și Iași vine ca o continuare naturală a acestui 
demers care, cu timpul, suntem ferm convinși 
că va reuși să transforme plățile electronice în 
normalitate”, a declarat Cosmin Vladimirescu, 
Country Manager Mastercard România.
 „În cele trei luni de când am testat 
proiectul la Sibiu, numărul de POS-uri montate 
în piață s-a dublat. Am extins proiectul la a 
doua piață din Sibiu, unde au fost montate trei 
aparate. Producătorii sunt mulțumiți că le-au 
crescut vânzările și că pot folosi aparatul și când 
vând produse în afara pieței. Pentru unii dintre 
ei a devenit un mijloc de economisire pentru că 
atunci când primeau banii cash, îi cheltuiau,” a 
declarat Teodor Ioan Birț, președintele AAPR.
Studiile europene arată că România este pe 
ultimul loc la consumul de fructe și legume 
proaspete, dar că, în același timp, există 
o preocupare constantă de îmbunătățire a 
alimentației locuitorilor de la oraș și dorința de 
comercializare a produselor proprii artizanale din 
partea producătorilor locali. La Iași, introducerea 
plății cu cardul la mesele producătorilor a atras 
interesul antreprenorilor locali, în special cei din 
domeniul IT, care caută deja și alte modalități de 
a conecta producătorul agricol și consumatorul 
prin intermediul tehnologiei, cu asigurarea 
securității datelor, sau dezvoltarea de platforme 
de plăți digitalizate personalizate.
 Asociația Administratorilor de Piețe din 
România reunește aproximativ 260 de piețe, cu 
peste 12.000 de tarabe, din 34 de administrații 
locale.

Plata cu cardul   
se extinde

ȘI ÎN PIEȚELE DIN IAȘI

Grație unui program pilot, Sibiul a extins plata cu cardul 
în a doua piață, iar Galați și Iași sunt primele orașe din 
Moldova unde plata pentru legume, fructe, brânzeturi 
sau carne poate fi făcută și cu cardul bancar.

#HAICĂSEPOATE
Comunicat
Asociația Administratorilor de Piețe din România
Zorina Pleșca Specialist Marketing
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Principalul obiectiv al digitizării unei afaceri este acela de a pune în comun 
fluxurile de business cu cele ale vieții. Cunoașterea clienților, a concurenței și a 
caracteristicilor pieței în care operează afacerea va crea oportunități generatoare 
de venituri suplimentare, iar cu cât mai repede accesăm informațiile și le putem 
înțelege și integra în fluxurile de business, cu atât mai mare va fi marja de 
profit. Cum abordăm dezvoltarea unei strategii de business când peste 68% 
din populația globului va locui în orașe în anul 2050? Cum vor face gestiona 
companiile peste 175 Zettabytes în anul 2025?

 În articolul Trusted Data & Smart Cities 
publicat în numărul 10 al Revistei Smart City 
Magazine spuneam că prin utilizarea tehnologiilor 
IoT se vor urmări obiective directe și concrete, 
care vin să asigure nevoile prezente și viitoare 
ale cetățenilor, cu respectarea aspectelor 
social-economice și de mediu. Acum, în acest 
material, vom încerca să ne situăm în baricada 
întreprinzătorului, a companiei private care 
dorește să existe ca afacere în mediul economic 
actual și viitor. Ce impact au informațiile, privite 
ca date de analiză, asupra mediului de afaceri 
și cum ne transformăm afacerea pentru a se 
încadra în standardele scrise și nescrise ale Smart 
Economy, una din verticalele de dezvoltarea ale 
unui Smart City?
 Orașele sunt considerate „motoare ale 
economiei” prin atragerea activităților economice 
din sectoarele secundare și terțiare, iar conform 
Națiunilor Unite gradul de urbanizare a crescut 
într-un ritm constant, de la 29,6% în anul 1950 

la peste 55% în anul 2018 și se estimează că în 
2050 mai mult de 68% din populația globului va 
locui în orașe.
 Într-un studiu realizat de OECD privind 
Economia Digitală se arata că numărul 
utilizatorilor de Internet în țările membre OECD 
a crescut de la 60% din populația adultă, în anul 
2005, la peste 80% în anul 2013, iar în țările 
nordice la peste 90%. În țările cu o dezvoltare 
mai puțin semnificativă, precum Grecia, Italia, 
Mexic și Turcia, sub 60% dintre adulți utilizau 
Internetul în anul 2013. Toate aceste cifre sunt 
în creștere, iar acest fenomen este întâlnit și în 
mediul de afaceri, unde în anul 2014, brevetele 
din tehnologiile legate de TIC au reprezentat o 
treime din toate cererile către biroul central de 
brevete. În perioada 2004-2014, ponderea data 
mining în totalul brevetelor a fost mai mult decât 
triplată, iar ponderea brevetelor de comunicare 
de la mașină la mașină (M2M) a crescut de șase 
ori.

Creșterea 
Exponențială 
a Nevoii de 
Date
SMART 
ECONOMY
Ciprian Alexandru-Caragea
Expert BigData, Institutul Național de Statistică
Conf. Univ. Dr., Prorector Universitatea Ecologică din București
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 Transformarea digitală a unei afaceri nu 
înseamnă doar utilizarea celor mai noi dispozitive 
și senzori, ci cum se integrează tehnologiile 
inteligente în toată activitatea. De la apariția 
informației în format digital, dar chiar și de la 
informația de suport clasic, precum hârtia, 
societatea bazată pe date este prezentă, se 
autoeducă și se autoîntreține prin generarea 
și mai multor date prin măsurile luate în urma 
noilor decizii luate de management. De multe 
ori percepem lumea ca o serie de evenimente 
aleatorii, dar de cele mai multe ori, activitățile 
umane, cele de business și cele ale unei comunități 
pot fi evaluate ca tipare de normalitate, iar 
utilizarea algoritmilor de inteligență artificială ne 
va dezvălui viitorul în perspective noi, în moduri 
personalizate.
 În prezent, companiile utilizează datele 
pentru a îmbunătăți experiența clienților, a 
partenerilor de afaceri sau a angajaților, iar 
tot mai mult există preocupări pentru mediu 
și comunitatea care “găzduiește” compania. 
Există trei zone în care sunt create datele într-o 
companie. Prima este zona centrală, printr-
un mod tradițional, la sediul companiei sau în 
centre de date, în cloud. A doua este periferia, 
reprezentată de infrastructura hard, precum 
antenele pentru companiile de comunicații sau 
filialele și secțiile de producție. A treia zonă este 
dată de terminale: computere, smart phone, IoT 
și alte dispozitive care generează date automat 
sau prin intervenția omului. Se estimează că 
volumul datelor va crește de la 33 Zettabytes (1 
Zettabytes  = 1 miliard Terabytes) în prezent, la 
peste 175 Zettabytes în anul 2025, prin luarea în 
considerare a celor trei zone. În anul 2019, cele 
mai multe date sunt stocate la sediul companiei, 
dar situația se schimbă în fiecare an în favoarea 
soluțiilor stocate în centre de date și Cloud.
 Fluxurile de date în timp real se utilizează 
de mulți ani în gestiunea și controlul producției 
de bunuri. Aceste date au o caracteristică aparte 
deoarece reprezintă date interne companiei, 
în sensul că sunt generate în cadrul afacerii 
respective. Printre primele integrări în procesul 
producției a datelor externe au fost informațiile 
privind transportul, fie că vorbim de materii prime, 
fie de livrarea și desfacerea produselor. Așa a 
fost posibilă apariția și perfecționarea sistemului 
Just in Time prin care livrarea de materii prime și 
materiale este sincronizată perfect cu procesul 
de producție și apoi cu livrarea spre beneficiari 
externi companiei sau spre alte linii interne 
de producție. Scopul sistemului Just in Time 
este reducerea costurilor de depozitare, iar la 
realizarea lui se utilizează în prezent metode 
avansate de predicție și mai nou Inteligența 
Artificială, în special pentru identificarea riscurilor/

vulnerabilităților. În prezent, prin încorporarea de 
senzori în lucrurile pe care clienții le utilizează, 
dar și prin conectarea acestora la Internet, 
producătorii înțeleg mai bine produsul lor, pot 
identifica vulnerabilitățile și îl vor îmbunătăți, iar 
toate acestea într-un mediu aleator, determinat 
de comportamentul uneori imprevizibil al 
utilizatorilor. Indiferent de unde provin datele, 
partea cea mai importantă este zona centrală, 
acolo unde acestea se prelucrează pe baza unor 
algoritmi specifici, astfel încât rezultatele să fie 
relevante pentru afacerea respectivă. Acest core 
poate conține zona de stocare, de arhivare și de 
distribuire a informației, apoi nivelul de analiză, 
comandă și control, iar toate acestea respectând 
zona de reglementare internă. Există multiple 
cazuri în care deciziile sunt și automatizate, iar 
după rularea unor algoritmi la sediul central al 
companiei, pe baza datelor primite din teritoriu, 
rezultatele se întorc în teritoriu, uneori direct la 
senzori sau dispozitive. Alte două aspecte sunt 
extrem de importante pentru funcționarea unui 
astfel de sistem complex, auditul sistemului și 
capacitatea acestuia de a răspunde schimbărilor 
specifice acestei lumi actuale, extrem de 
dinamice. Riscul ca în viitor sistemele să fie 
copleșite de multitudinea datelor există, iar 
îmbunătățirea algoritmilor de decizie va deveni 
una dintre principalele preocupări ale analiștilor. 
Rețelele complexe vor avea o inteligență a lor, 
dată de schimbul automatizat de date între 
dispozitive și de mărimea sistemului, în strânsă 
legătură cu mărimea companiei respective.  
 Propagarea datelor între subsistemele 
companiei va conduce la creșterea datelor 
colectate de nucleu, cu implicații pentru algoritmii 
de analiză și pentru întreaga rețea, iar acestea 
vor alimenta procesele interne și externe ale 
afacerii, cu impact asupra ecosistemelor formate 
între companii sau între companii și persoanele 
fizice. 
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Efectul de rețea va determina creșterea 
continuă a capacității de stocare și de arhivare 
a informației. Stratificarea sistemelor de analiză 
poate fi o soluție mai viabilă pentru volume mari 
de date, astfel încât la nucleul central să ajungă 
mai puține informații prin prelucrarea datelor 
primare, brute, cât mai aproape de zonele unde 
sunt produse și transmiterea către centru doar 
a unor rezultate intermediare, care necesită o 
prelucrare superioară sau o integrare cu alte 
informații provenite de la alte subsisteme.
 Tot ce am prezentat până aici eu fost 
date generate în interiorul afacerii, de partenerii 
de afaceri și de clienți. O altă sursă extrem de 
importantă de date o reprezintă datele puse 
la dispoziție de Oficiile Naționale de Statistică 
(ONS) și de instituțiile internaționale, precum 
Națiunile Unite, Banca Mondială și Eurostat-
Uniunea Europeană. Rolul Oficiilor Naționale de 
Statistică este de a furniza statistici și date 
relevante, de încredere și obiective, instituțiilor 
publice, mediului de afaceri și cetățenilor.  
 Pe aceste date oficiale se bazează politicile 
fiscale și monetare ale statului, sustenabilitatea 
programelor sociale, dar și deciziile strategice 
privind dezvoltarea infrastructurii. Dintre cele 
mai importante date furnizate de ONS amintim: 
statistica construcțiilor de locuințe
 (ex: http://www.insse.ro/cms/ro/content/
statistica-construc%C8%9Biilor), veniturile și 
cheltuielile gospodăriilor 
(ex: http://www.insse.ro/cms/ro/
content/venituri le-%C8%99i-cheltuiel i le-
gospod%C4%83riilor-17), cifra de afaceri în 
comerțul cu amănuntul 
(ex: http://www.insse.ro/cms/ro/content/
cifra-de-afaceri-%C3%AEn-comer%C8%9Bul-cu-
am%C4%83nuntul-54), date privind turismul 

(ex: http://www.insse.ro/cms/ro/content/
turism-57), resursele de energie 
(ex: http://www.insse.ro/cms/ro/content/
resursele-de-energie-date-provizorii-57), 
Indicele prețurilor de consum-IPC 
(ex: http://www.insse.ro/cms/ro/content/
indicele-pre%C8%9Burilor-de-consum-ipc-55), 
datele privind populația și migrația (ex: http://
www.insse.ro/cms/ro/content/populatie), dar și 
multe altele. Pe lângă aceste date, ONS au mereu 
printre preocupări statisticile experimentale, ca 
activitate de cercetare științifică, prin care se 
pot dezvolta noi indici/indicatori statistici prin 
încorporarea unor noi metode statistice și a unor 
noi surse de date, precum cele de tip BigData 
(ex: http://www.insse.ro/cms/ro/statistici-
experimentale).
Institutul Național de Statistică pune la dispoziție 
TEMPO-Online, o baza de date statistice care 
dă posibilitatea de a accesa o gamă largă de 
informații (http://statistici.insse.ro:8077/
tempo-online/).
 Comisia Europeană distribuie informații 
gratuite prin baza de date gestionată de 
Eurostat, care cuprinde informații colectate 
de la toate Oficiile Naționale de Statistică din 
statele membre, dar și alte informații (https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database).
 Baza de date oferită de Banca Mondială 
se regăsește la adresa https://data.worldbank.
org/, iar cea pusă la dispoziție de Națiunile Unite 
se află la adresa http://data.un.org/.
 Tot mai mult, bazele de date puse la 
dispoziție publicului larg pot fi accesate prin 
instrumente automate de tip API (application 
program interface), astfel încât pot fi integrate 
în aplicații software cu disponibilitate în timp 
real.
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Singurele cursuri din România

academia
smart city
Pregătire în domeniul

Orașelor Inteligente!

SESIUNEA
NOIEMBRIE 2019

academia.romaniansmartcity.ro
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Putem afirma că cel mai important instrument al cunoașterii este știința. Fără 
această preocupare a umanității nu ar fi existat progres, evoluție, transformare...
salt peste timp al gândirii de la un moment dat. Astfel Sci+Fi FEST 2019, 
unde știința s-a împletit cu imaginația în mijlocul cetățenilor bucureșteni, 
la ParkLake Shopping Center, pe 14 septembrie a.c. demonstrează, pentru 
a patra oară în ultimii ani, importanța pe care o dau cunoașterii științifice 
iubitorii de esențe, ființele atrase de frumusețea și profunzimea lucrurilor.

 Cele 20 de standuri interactive și conferințele 
revistei Știință&Tehnică au oferit câtorva mii de 
bucureșteni o ”zi – festival”, un mod aparte de a 
trăi emoția estetică, științifică, filosofică sau chiar 
sportivă și muzicală... Spunea Pindarus că ”Urcușul 
spre știință e greu”...dar, spunem noi, că nu și atunci 
când te gândești cu atenție cum prezinți marile 
idei, inovațiile și creațiile de ultimă oră, talentele 
și genialitățile de lângă noi, așa cum o face revista 
noastră septuagenară Știință&Tehnică. Pentru copiii 
curioși Profesorul Trăsnit a creat o știință distractivă 
cu experiențe uimitoare, care și-au marcat pe loc 
adepții, atrăgându-i iremediabil spre fizică și chimie.  
Expediția din Atacama, misterioasă și învăluitoare, 
ne-a fost prezentată de jurnalistul astronom Cătalin 
Beldea, ”vânătorul de eclipse” al României, trezind în 
sufletele noastre dorinți expediționale și sentimente 
de iubire pentru cosmosul care învăluie protejând 
planeta noastră.
 ”Academia ATLANTYKRON - 30 de ani”, un 
eveniment aniversar drag nouă, iubitorii viitorului 
prin cunoștere și știință, a fost prezentată de 
coordonatorul său, Sorin Repanovici un mare 
organizator și totodată fondator al Atlantykron-
ului alături de jurnalistul, scriitor Alexandru Mironov 
și scriitorul Aurel Cărășel...și apoi noi toți prezenți 
de o viață în acest ”vis peste gândire”. Împreună 
cu noi și fizicianul, minunatul Cristian Presură, cel 
ce a creat primul ceas care măsoară pulsul optic, 

Știință, tehnică și inovare
PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE

Alexandru Mironov
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angajatul companiei Philips din Olanda, editor 
al revistei Știință&Tehnică şi autorul cărţii 
Fizica Povestită. El a publicat lucrări în reviste 
de specialitate, precum Science, Physical 
Review Letter și Physical Review B. În timpul 
doctoratului a colaborat cu Anthony James 
Leggett, câștigător al premiului Nobel. Au mai 
participat cu prezentări Universitățile: ”Ștefan 
cel Mare” din Suceava, ”Ovidius” din Constanța, 
”Politehnica” din București.
 Am putut urmări cu atenția mărită 
o serie de teme interesante, de ultimă oră: 
Magurele Science Park - Ana Onu; Tehnologii 
spațiale - Cătălin Nae; Fizică și Tehnologie 
- Bogdan Popovici;  ELI-NP și fizica viitorului - 
Călin Ur; Protecția cibernetică - Mircea Scheau; 
Spațiul, ultima frontieră - Cristian Român; La 
ce ne folosește matematica - Alex Bogdan; 
Construcțiile viitorului - Marius Rădoane.
 A fost prezentă și literatura Science 
– Fiction, cu editorul Cătălin Pavel, care ne-a 
vorbit despre SF-ul românesc astăzi și o ”Masă 
rotundă” cu scriitorii Ana Maria Negrilă, Marian 
Truță și Liviu Surugiu.
 Echipa de scrimă a României a fost 
reprezentată de: Loredana Dinu, campioană 
olimpică la spadă la Jocurile olimpice din 2016 
de la Rio de Janeiro, dublă campioană mondială 

și cvadruplă campioană europeană, pe echipe, și 
de un lot de junioare.
 Publicul care a vizitat cele 20 de standuri 
interactive s-a bucurat de muzica lui Sonik 
Djsonik, coordonatorul muzical al Centrului 
StrING. Toată această îndelungată și revelantă 
activitate a fost coordonată științific de Alexandru 
Mironov, senior editor Știință&Tehnică, cel ce 
a intervenit continuu, pe parcursul întregului 
program. ” Meseriile viitorului”, ”Revoluția 
Digitală”  ce va aduce transformări majore 
prin inteligență artificială, robotica, imprimarea 
3D, biotehnologiile, realitatea virtuală sau 
augmentată, fiind doar câteva dintre subiectele 
atinse de acesta.
 În final vă recomand cel mai recent număr 
al publicației Știință&Tehnică - 89, lansat la 
eveniment, ca să aflați totul despre eclipsa de 
soare din Atacama, despre cyborgi, roboți și 
cercetători care își  fac implanturi în scopuri 
științifice, despre vampiri, tabloul lui Mendeleev, 
despre Noul drum al mătăsii, despre Hyperloop, 
lupta cu plasticul, noile aripi de carbon de la 
INCAS, puterea gândului, o enigmă întunecată 
și, evident, cele mai noi știri din domeniul Smart 
City.



SMART CITY MAGAZINE          57

SmartCityMagazine.ro

disponibilă
în librării



58          SMART CITY MAGAZINE

Asociația Română pentru Smart City

Numărul românilor care aleg 
energia regenerabilă este în 

creștere 
 La solicitarea Smart City Magazine, Administrația Fondului pentru Mediu ne-a 
transmis cele  mai recente date colectate. Acestea arată interesul tot mai ridicat al 
românilor pentru trecerea la energia regenerabilă. Scopul programului Casa Verde îl 
reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice 
pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea 
surplusului în sistemul energetic național. 
 O noutate față de anii precedenți este faptul că 2019 este primul an în care se 
desfășoară Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru 
producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și 
livrării surplusului în rețeaua națională (Programul ”Casa Verde Fotovoltaice”).
 Sesiunea de înscriere a solicitanților persoane fizice a fost deschisă începând 
cu data de 10 septembrie 2019. 

Sumele alocate regiunilor în 
cadrul Programului, destinate 
înscrierii solicitanților, sunt 
următoarele:

Regiunea București -Ilfov - 80.000.000 
lei;
Regiunea Nord-Est - județele Bacău, 
Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui 
81.980.000 lei;
Regiunea Sud-Muntenia - județele Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 
Prahova și Teleorman - 72.880.000 lei;
Regiunea Sud Vest - județele Dolj, Gorj, 
Mehedinți, Olt, Vâlcea - 53.240.000 lei;
Regiunea Vest - județele Arad, Caraș-
Severin, Hunedoara și Timiș - 52.200.000 
lei;
Regiunea Nord Vest - județele Bihor, 
Bistrița - Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și 
Maramureș - 65.540.000 lei;
Regiune Centru - județele Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu - 
62.880.000 lei;

Programul        Casa Verde
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