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Anul 2020 a fost un an atipic, cu suișuri și coborâșuri, 
care a adus cu sine atât provocări, cât și oportunități de 
dezvoltare în industria Smart City. Am trăit și trăim 
vremuri fără precedent. Suntem cu toții implicați în ceea 
ce se întâmplă la nivel mondial, iar unitatea și cooperarea 
rămân atuurile principale pentru a face față în continuare 
provocărilor generate de contextul pandemic. Este în 
continuare, în mod incontestabil, o perioadă tulburătoare 
și profund încărcată de incertitudini. Însă, privind 
imaginea de ansamblu, comunitățile din România 
și-au dovedit potențialul de dezvoltare în direcția 
Smart City și și-au consolidat capacitatea de reziliență 
în fața incertitudinilor și a situațiilor neprevăzute.  
Nucleul în jurul căruia s-au coagulat toate inițiativele 
Smart City ale anului 2020 la nivel național este simplu 
de identificat: nevoia de digitalizare și transformarea 
digitală.

De-a lungul anului 2020, Asociația 
Română pentru Smart City a fost în continuare 
dedicată dezvoltării comunităților creativ-
inteligente din România. Contextul epidemiologic 
ne-a demonstrat din ce în ce mai mult  
necesitatea implementării unor soluții 
smart și eficiente la nivelul societății și al 
administrațiilor publice, care să sporească gradul 
de funcționalitate al instituțiilor publice și care să 
asigure continuitatea activității și a interacțiunii 
dintre cetățeni și autorități. În  acest context, 
digitalizarea s-a transformat dintr-o opțiune într-o  
necesitate absolută a anului 2020, iar comunitățile 
creativ-inteligente au înțeles această nevoie și nu 
au întârziat să implementeze soluții optime de  
digitalizare.

Pentru că proiectele Smart City ce vizează 
transformarea digitală au devenit o prioritate pentru 
edili și pentru că schimbarea se produce pornind de 
la cercetare și inovare, Asociația Română pentru 
Smart City a pus bazele Clusterului Smart City 
România, o rețea națională de cercetare, dezvoltare și 
inovare a comunităților creativ-inteligente. Inițiativa 
reprezintă o alianță de companii și instituții care, 
prin colaborare, își propune să dezvolte comunitățile 
locale din România și să îmbunătățească calitatea 
vieții cetățenilor.

Industria Smart City din România a continuat să 
înflorească și să se consolideze de-a lungul anului 
2020, în ciuda contextului epidemiologic nefavorabil. 

De aceea, Asociația Română pentru Smart City a 
lansat Platforma Smart City România, un instrument 
de networking care integrează toți actorii importanți 
din domeniu: instituții publice și administrații locale 
preocupate de dezvoltare, optimizare și îmbunătățirea 
calității vieții cetățenilor, companii private care oferă 
produse și servicii Smart City și experți de renume, 
ale căror specializări acoperă toate domeniile 
relevante ale industriei Smart City. Platforma Smart 
City România vine în întâmpinarea nevoii de a 
asigura continuitatea dialogului dintre mediul public 
și cel privat în domeniul Smart City și joacă un rol 
activ în dezvoltarea comunităților inteligente din 
România, prin promovarea soluțiilor Smart City și 
prin facilitarea implementării proiectelor de acest tip 
la nivel național. 

În decembrie 2019, la Smart City Industry Awards, 
am lansat demersul Carta România 2030, având ca 
orizont de așteptare anul 2030 pentru digitalizarea 
României. Însă, realitatea anului 2020 ne-a arătat că 
nevoia de digitalizare nu suportă amânare. Astfel, 
chiar dacă drumul e lung, procesul de digitalizare 
al României este în plină desfășurare. Sigur că este 
un proces de durată, sigur că este perfectibil, dar 
demonstrează că putem realiza lucruri extraordinare 
chiar și sub presiune.

Gândurile mele se îndreaptă către toți cei care fac 
eforturi în această perioadă pentru a combate criza 
în desfășurare și către toți partenerii și membrii 
ecosistemului ARSC, cărora le mulțumesc pentru 
toată implicarea și devotamentul de care au dat 
dovadă pe parcursul anului 2020!

Cu respect și sinceritate,
Eduard DUMITRAȘCU

Pentru Industria Smart City din Pentru Industria Smart City din 
România anului 2020,România anului 2020,

Eduard DUMITRAȘCU,  
Președinte  ARSC     
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Revista Smart City Magazine: Conceptul de Smart 
Mobility este unul dintre pilonii pe care se bazează 
un oraș inteligent. Infrastructură de transport 
inteligentă, modalități alternative de transport, 
transport verde sau transport multimodal sunt 
câteva dintre principiile pe care se bazează viitoare 
mobilitate urbană. Care sunt obiectivele Uniunii 
Europene privind mobilitatea urbană a viitorului?

Adina Vălean: Pe 9 decembrie, la un an de când 
am preluat mandatul de Comisar European pentru 
Transporturi, am adoptat o strategie pentru mobilitatea 
sustenabilă și inteligentă. Strategia noastră este o 
platformă pentru viitorul transporturilor și măsurile 
din aceasta vor deveni realitate în următoarele decenii. 
Până în 2050, transporturile trebuie să își reducă 
emisiile de gaze cu efect de seră cu 90%. Pentru a 
atinge această țintă, fiecare mod de transport trebuie 
să contribuie. Orașele și felul în care își organizează 
ele mobilitatea sunt, de asemenea, foarte importante 
în ecuația reducerii emisiilor. De aceea, mobilitatea 
urbană este o parte consistentă din proiecția noastră 
pentru viitor.

Cuvintele cheie pentru mobilitatea urbană sunt: 
digitalizarea, sustenabilitatea și infrastructura 
potrivită. Orașele noastre s-au schimbat mult în 
ultimii ani: noi trenduri, noi tehnologii, noi moduri de 
comportament. De aceea, avem nevoie să actualizăm 
Pachetul de Mobilitate Urbană din 2013 pentru a 
integra toate aceste noutăți, pentru a exploata mai bine 
tehnologia inovativă de care dispunem. Sistemele 

urbane sunt extrem de complexe și diverse. Dacă le 
privim din perspectiva consumatorilor, vom observa 
că fiecare generație își dorește altceva în materie de 
mobilitate. Generația „baby boom” a fost fascinată 
de mașina personală și de libertatea pe care o oferea 
aceasta. Milenialii sunt o generație multimodală, 
care își alege locuința în funcție de disponibilitatea 
transportului public. Prietenii noștri și mai tineri, 
din generația Z, sunt fanii micromobilității și pentru 
ei există o gamă vastă de start-up-uri care aduc pe 
străzile noastre trotinete, biciclete și skateboard-uri 
electrice.

Dezvoltarea gamei de opțiuni și de posibilități este 
clară și avem la dispoziție tehnologia necesară pentru 
păstrarea, optimizarea și extinderea acestei diversități 
incredibile. Cu toate acestea, este nevoie să aplicăm 
această tehnologie pe scară largă, pentru a o face 
accesibilă tuturor cetățenilor europeni.

Unul din obiectivele strategiei noastre inteligente 
și sustenabile este acela de a le oferi cetățenilor o 
experiență multimodală fluidă. Ar trebui să avem 
posibilitatea de a cumpăra bilete pentru călătorii 
multimodale, să putem beneficia de opțiuni de plată 
interoperabile, iar diferitele servicii de transport să fie 
integrate într-un serviciu accesibil la cerere, în spiritul 
conceptului de mobilitate ca serviciu (MaaS).

De asemenea, angajamentul nostru este acela de a 
crea un spațiu european comun al datelor referitoare 
la mobilitate, care va funcționa în sinergie cu alte 

Adina Vălean, 
Comisar European pentru Transporturi
Avem nevoie de centre de mobilitate 
multimodale, de facilități „park-and-ride” 
și de infrastructură sigură pentru
biciclete și pietoni

INTERVIURI SCM
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sisteme-cheie, menținând în același timp siguranța 
cibernetică. Vom sprijini integrarea modurilor de 
transport într-un sistem multimodal funcțional și vom 
utiliza la maximum sistemele de transport inteligente. 
Vom îmbunătăți cadrul actual pentru mobilitatea 
urbană. Avem nevoie de centre de mobilitate 
multimodale, de facilități „park-and-ride” și de 
infrastructuri sigure pentru biciclete și pietoni.

Revista Smart City Magazine: Contextul 
pandemic a scos la suprafață nevoia de schimbare 
și de adaptare a orașelor, astfel încât să fie mult 
mai pregătite în fața situațiilor neprevăzute. În ce 
măsură a accentuat pandemia nevoia din ce în ce 
mai mare de sisteme de transport mai reziliente?

Adina Vălean: 2020 a fost un an al unei severe 
crize de mobilitate. Și totuși, în acest context deloc 
optimist, au fost schimbări, mai ales în ceea ce privește 
mobilitatea urbană, de care vom beneficia pe termen 
lung. Multe orașe au implementat plata fără contact 
pentru transportul urban. Altele au făcut infrastructură 
pentru pietoni sau biciclete. De pildă, Bruxelles-ul a 
construit 40 de km noi de piste de biciclete din martie 
anul trecut până acum. Sunt zone urbane în care a 
explodat consumul de biciclete electrice sau alte 
soluții de micromobilitate.

În același timp, nu putem ignora faptul că 
pandemia a sporit teama oamenilor de infecție legată 
de transportul în comun, iar asta ar putea duce la o 
utilizare mai intensă a mașinii personale. În mai 2020, 

am adoptat un set de recomandări pentru folosirea în 
siguranță a transportului în comun și multe orașe au 
aplicat recomandările, de aceea sper ca această criză 
să nu oprească eforturile noastre de a crește numărul 
cetățenilor care folosesc trenurile sau metrourile ca 
principal mijloc de transport în orașele europene.

Revista Smart City Magazine: Cât de importante 
sunt tehnologiile digitale în transformarea viitoarei 
mobilități urbane?

Adina Vălean: Cred că tocmai aceste tehnologii 
vor modela orașele viitorului - cu mai puține blocaje 
în trafic, fără poluare, cu standarde de viață mai 
ridicate pentru cetățeni. Avem tot felul de exemple la 
nivel european care pot servi drept bune practici. În 
Berlin, aplicația Jelbi este un gateway către serviciile 
de transport ale orașului, de la planificarea călătoriei 
până la rezervare și plată. Aplicația folosește date din 
trafic în timp real și indică toate opțiunile de călătorie 
din punctul A în punctul B, comparându-le în funcție 
de durată și de preț. În Finlanda, cu ajutorul aplicației 
Whim, cetățenii pot selecta planuri zilnice sau chiar 
lunare care includ drumuri cu taxiul, transportul 
public, trotinetele sau bicicletele electrice. Prin Whim 
se pot găsi chiar și mașini: de închiriat, nu de cumpărat. 
Aceste exemple prezintă soluții la multiplele probleme 
de mobilitate cu care ne confruntăm astăzi. Vor avea 
ele succes? Vor beneficia oamenii de pe urma lor 
în anii care vin? Răspunsul este da, dacă eliminăm 
barierele rămase în calea aplicării lor pe scară largă.

Adina Vălean,        
Comisar European pentru Transporturi

“Orașele noastre au nevoie de infrastructură 
sigură, adaptată diversității modurilor de 
transport folosite”
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Tokyo (Japonia) este unul dintre cele mai 
inteligente orașe din lume care se concentrează pe 
soluții și proiecte Smart City încă din anul 2012. În 
decembrie 2016, Guvernul Metropolitan din Tokyo a 
formulat și adoptat un nou plan comprehensiv pe o 
perioadă de 4 ani (2016-2020), denumit „New Tokyo. 
New Tomorrow. The Action Plan for 2020.” Planul 
are în centrul atenției cetățenii și stă la baza realizării 
celor trei „fețe” ale orașului, respectiv: „Safe City”, 
„Diverse City” și „Smart City”.

Smart Environment
Chiar dacă Tokyo este unul dintre orașele 

inteligente care se axează pe instrumente smart 
city precum analiza datelor și noile tehnologii, una 
dintre verticalele Smart City pe care administrația 
din Tokyo se concentrează este Smart Environment. 
Durabilitatea și protecția mediului înconjurător sunt 
două elemente cheie ale strategiei Smart City a 
orașului Tokyo. Un subdomeniu căruia îi este acordată 
atenție este conceptul de Smart Energy, împreună cu 
soluțiile Smart aferente.

Atât la nivelul orașului Tokyo, cât și la nivelul 
Japoniei, rețelele inteligente pentru electricitate 
sunt o prioritate. Încă din 2011, rețele inteligente 
de electricitate sunt necesare pentru asigurarea unui 
sistem de alimentare cu energie rezistent în fața unor 
dezastre naturale. De aceea, Tokyo Electric Power 
Company (TEPCO) plănuiește să implementeze 27 
de milioane de contoare inteligente ca parte a unei 
platforme de gestionare a energiei la nivelul întregului 
oraș până în 2025. La nivelul fiecărei gospodării, 
implementarea unei rețele inteligente de energie 
ar permite proprietarilor să urmărească consumul 
propriu de energie pentru a-l putea ajusta când doresc 
și pentru a încuraja consumul responsabil de energie. 

În anul 2010, în Tokyo a fost implementat Programul 
„Cap and Trade”, o inițiativă a Biroului de Mediu 
din Tokyo. Scopul programului a fost reducerea 
emisiilor de CO2, prin stabilirea unor limite maxime 
ale emisiilor. Programul a dus la reducerea cu 26% a 
emisiilor de CO2 doar în 2016.

Smart Citizen & Smart Living
În ultimii ani, orașul Tokyo s-a concentrat pe 

componenta socială și pe implicarea cetățenilor în 
dezvoltare orașului în care trăiesc. Prin intermediul 
Inițiativei Social 5.0, administrația din Tokyo 
urmărește dezvoltarea unei societăți conectate, cu 
cetățeni care utilizează tehnologia, a unei societăți 
care funcționează pe bază de date și pe analizarea 
acestora și care plasează cetățeanul în mijlocul 
tuturor proiectelor implementate. Prin intermediul 
acestei inițiative, toți locuitorii vor fi beneficiari ai 
tehnologiei și ai inovațiilor.

Ca urmare a cutremurului din Japonia de Est și a 
tsunamiului din anul 2011, conducerea Japoniei și a 
orașului Tokyo au avut în vedere dezvoltarea societății 
prin inițiative care cresc reziliența și capacitatea de 
răspuns în situații de criză. De aceea, spre exemplu, 
astăzi, parcuri din Tokyo precum Tokyo Rinkai 
Disaster Prevention Park poate fi transformat dintr-un 
parc într-un buncăr de supraviețuire pentru cetățeni în 
situații de dezastre naturale. În acest parc, există stații 
de încărcare pentru biciclete electrice alimentate cu 
energie solară, bănci publice care se pot transforma în 
cuptoare/sobe la care se poate găti și există anumite 
locuri prestabilite ce pot fi utilizate ca toalete de 
urgență. De asemenea, parcul are depozite cu alimente 
adecvate și resurse de apă suficiente pentru 72 de ore. 
Astfel de parcuri sunt construite în Tokyo pentru 
siguranța cetățenilor.

Tokyo Smart City:  
SMART ENVIRONMENT & SMART CITIZENS
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Procesul de 
transformare digitală 
în Sectorul 4, București 

Transformarea digitală a serviciilor publice 
include mult mai multe aspecte decât cele legate de 
tehnologie. În esență, transformarea digitală se referă 
la modificări conceptuale, structurale și noi căi de 
acțiune în relația administrației publice cu oamenii 
din comunitățile locale, dar nu numai. 

 
Premisele transformării digitale țin de dezvoltarea 

fără precedent a tehnologiei, dar, în realitate, cheia 
este reprezentată de așteptările oamenilor cu privire la 
modul în care autoritățile publice vor acționa în acest 
context.

Primele concepte de transformare digitală au fost 
în mediul privat, în care toate companiile importante 
au demarat aceste procese chiar înainte de apariția 
SARS-COV-2. Pandemia a reușit să modifice 
prioritățile investiționale ale companiilor private (de 
la IMM-uri până la multinaționale), privind procesul 
de transformare digitală a afacerilor. Astfel, putem 
spune că schimbarea tehnologică nu este un concept 
nou, însă această schimbare are loc într-un ritm mai 
rapid decât oricând. Unii manageri de companii 
importante citează riscul de perturbare ca impuls 
pentru transformare. Acest risc este cu siguranță 
real. Dar, deși noile tehnologii pot amenința afacerile 
consacrate, ele pot crea, de asemenea, oportunități 
fără precedent. 

Cele patru tipuri de transformare digitală care se 
aplică companiilor din mediul privat sunt valabile în 
mare măsură și pentru organizațiile publice care sunt 
furnizoare de servicii publice. În acest sens, trebuie 
abordate următoarele: transformarea procesului 
intern operațional, transformarea modelului de 
interacțiune cu cetățenii, adaptarea și transformarea 
domeniului de activitate prin extinderi sau compresii 
ale serviciilor publice furnizate și transformarea 
culturală/organizațională a instituțiilor publice.

Deși unele aspecte par imposibil de realizat într-o 
instituție publică, în realitate, toate cele patru tipuri 
de transformare sunt posibile, iar în Sectorul 4 s-a 

demarat încă din 2019 un astfel de proces. S-au 
transformat procesele interne, un bun exemplu fiind 
implementarea unor platforme informatice de gestiune 
integrată a documentelor și a proceselor interne, 
apoi toate aplicațiile on-line destinate cetățenilor, 
care mută modelul clasic de interacțiune într-o zonă 
modernă, ușor accesibilă și fezabilă. Până și ceea 
ce pare virtual imposibil, respectiv transformarea 
domeniului de activitate, s-a realizat. Au apărut, în 
urma analizelor și interacțiunii cu cetățenii care devin 
participanți la furnizarea de servicii publice, noi 
activități precum parcările publice, parcările de tip 
Park&Ride, furnizarea de blocatoare automate pentru 
locurile de parcare și multe altele.

Transformarea procesului intern operațional ar 
trebui să fie un pas relativ simplu, dacă ținem cont 
de multitudinea de soluții și tehnologii existente, 
însă, în realitate, aici vorbim de un proces profund 
de modificare a comportamentului, a stilului de 
lucru, a atitudinii funcționarilor. Multe autorități 
eșuează în acest punct și stagnează în ceea ce privește 
digitalizarea propriilor fluxuri interne. 

Modelul care s-a dovedit de succes în autoritatea 
locală din Sectorul 4 a fost acela al pașilor mici 
dar siguri, al proiectelor pilot care au demonstrat 
viabilitatea implementării unor soluții de tip ERP, 
DMS, CRM în cadrul Direcției Mobilitate Urbană. 
Modelul pilot de transformare a proceselor interne 
poate fi numit pe scurt ”tranziția de la plimbat hârtii 
la escaladat tichete electronice”.

Ioan Gâf-Deac, 
Director General, DMU Sector 4
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Când dezvoltarea este în continuu progres, o 
abordare de tip proiect pilot sprijină concentrarea 
asupra grupurilor țintă mici și relativ bine definite 
pentru a monitoriza impactul și satisfacția cu investiții 
și riscuri inițiale scăzute. O astfel de abordare 
progresivă poate ajuta la obținerea sprijinului politic 
și al factorilor de decizie de la toate nivelurile locale 
și limitează riscul de eșecuri costisitoare asociate cu 
mari inițiative la scară largă.

În prezent, modelul testat este implementat pas 
cu pas în toate instituțiile din subordinea Consiliului 
Local Sector 4 și în aparatul de specialitate al 
Primarului. 

Transformarea modelului de interacțiune cu 
cetățenii a impus implicarea acestora în furnizarea 
serviciilor publice și, mai ales, în realizarea și 
adaptarea arhitecturii de sistem. Aplicațiile din 
Sectorul 4 creează premizele ca 2024 să fie anul în 
care autoritatea locală să devină complet digitalizată. 

Importante sunt și amplele programe de informare 
și alfabetizare digitală care se vor desfășura începând 
cu anul 2021 pentru toți oamenii din comunitate. S-au 
demarat deja astfel de programe, un exemplu fiind 
liceenii care au beneficiat de un program educațional 
legat de Smart City și guvernare digitală – Orașul 
Inteligent 2030, iar din ianuarie vor începe campaniile 
autorității locale pentru restul grupurilor țintă. 

Tranziția de la hârtie la digital, de la ghișeu spre 
zona on-line, dar și ideea de birouri de asistență 
pentru cetățeni, procese de tip self-service, plăți 
smart și multe asemenea elemente conduc Sectorul 
4 spre a deveni noua capitală a Bucureștiului, cu 
rezultate vizibile în ceea ce este cel mai important și 
anume, creșterea nivelului de trai și de satisfacție al 
comunității noastre locale. 

Transformarea digitală a serviciilor publice oferite 
este dublată de un set de indicatori de performanță 
cu o trasabilitate monitorizată constant, cu investiții 
în infrastructura gestionată și noi regulamente locale.

Îmbucurător este că, în scurt timp, Direcția 
Mobilitate Urbană Sector 4 își extinde aria de 
activitate și apar pentru prima dată într-o autoritate 
locală din România un serviciu pentru transformare 
digitală, precum și unul privind analiza, dezvoltarea 
și prognoza urbană. Agenda instituțională a fost 
completată împreună cu cetățenii din comunitate, 
un semn important al transformării digitale, unde 
co-designul arhitecturii instituționale este o cheie 
importantă de succes.

#HAICĂSEPOATE
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Smart Cities în 2025 
Schimbări, provocări, oportunități

Cum vor arăta orașele inteligente ale lumii în 2025? 
Care vor fi principalele tehnologii pe care se vor baza? 
Cât de diferite vor fi acestea față de varianta lor din 
2020? Poate am avut deja oportunitatea de a proiecta 
modul în care vor arăta orașele în 2025 din perspectivă 
Smart City, întrucât contextul epidemiologic actual 
a stimulat implementarea inițiativelor Smart City în 
sfera transformării digitale, a conectivității și, de ce 
nu, chiar în sfera protecției mediului înconjurător. De 
la schimbări în trendurile tehnologice, la schimbări în 
atitudinile oamenilor, vom vorbi de orașe din ce în ce 
mai axate pe componenta de durabilitate și pe inovații 

tehnologice care ne vor eficientiza viața de zi cu zi. 

O nouă paradigmă la nivelul administrațiilor 
publice

La nivel global, orașele vor fi din ce în ce mai 
axate pe componentele de dezvoltare durabilă 
și rezilientă. Întrucât vremurile pe care le trăim 
ne-au dovedit importanța de a avea capacitatea de 
a acționa în situații de criză și de a putea gestiona 
cu eficiență situațiile neprevăzute care pot avea 
efecte dezastruoase, administrațiile publice locale 
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și naționale vor aborda dezvoltarea centrelor urbane 
dintr-o perspectivă antreprenorială, pe baza unei 
mentalități preventive. Dezvoltarea inteligentă, 
sustenabilă va fi  complementară inițiativelor de 
creștere a rezilienței și a capacității orașelor de 
a gestiona situații ce pot pune în pericol viața 
locuitorilor, precum dezastrele naturale, și care pot 
afecta dezvoltarea ulterioară a centrelor urbane.

Spre exemplu, multe orașe la nivel global încep 
să recunoască și să accepte importanța existenței 
unor platforme de date la nivelul orașelor. Astfel 
de platforme care colectează date variate despre 
activitatea cetățenilor și despre „activitatea” de zi cu 
zi din oraș pot fi  cheia pentru optimizarea serviciilor 
publice oferite cetățenilor. Însă, un alt factor cheie 
care contribuie la efi cientizarea modului în care 
sunt prestate serviciile publice de către autorități 
este și colaborarea și comunicarea permanentă 
interinstituțională. Iar dacă relațiile dintre instituții se 
intensifi că și schimbul de informații prinde amploare, 
va apărea nevoia de colaborare în zona de securitate 
cibernetică și în ceea ce privește adoptarea unor 
politici de gestionare a datelor. 

Schimbări tehnologice pentru orașele inteligente 

Soluțiile IoT vor fi  unul dintre principalele atuuri 
ale orașelor inteligente în 2025. Acestea vor fi  parte 
a optimizării serviciilor publice oferite cetățenilor, 
împreună cu alte instrumente precum metode de 
calcul hibrid sau modele avansate de analiză a 
datelor. Orașele se vor axa pe crearea unor centre 
de date locale (acolo unde încă nu există) care vor 
reprezenta fundamentul strategiilor de reziliență și 
de performanță ale orașului. De asemenea, astfel de 
centre de date vor permite crearea unei rețele TIC 
(Tehnologia Informației și Comunicațiilor) care 
are capacitatea de a sprijini prestarea de servicii 
digitale, administrațiile orașelor putând să gestioneze 
cu ușurință astfel de servicii în contextul creșterii 
constante a populației urbane. 

În termeni de protecție a datelor la nivelul unui 
oraș, vor fi  confi gurate o serie de standarde privind 
detectarea atacurilor cibernetice și modalități standard 
de gestionare și revenire la normal în cazul în care 
astfel de atacuri au loc. 

În termeni de efi ciență în servicii publice și în 
sporirea conectivității, dronele și mașinile conectate 
vor fi  o realitate a anului 2025 și vor fi  instrumente 

esențiale, vizibile și integrate în prestarea de servicii 
publice sau private.

În zona de mediu, inițiativele „verzi” și protecția 
mediului înconjurător vor fi  obiective cheie. Cu 
siguranță va fi  din ce în ce mai multă energie 
regenerabilă produsă, mediul înconjurător va fi  
protejat atât la nivel local, cât și la nivel macro. 
Un efect pozitiv asupra mediului înconjurător, 
mai specifi c asupra calității aerului, este creșterea 
numărului de autovehicule electrice, dar și mărirea 
infrastructurii de stații de încărcare pentru acestea. 
Până în 2025, marea majoritate a orașelor va trebui 
să aibă propriul plan de acțiune climatică. Totodată, 
orașele se vor concentra pe politici și proiecte care au 
drept scop reducerea emisiilor de carbon și reducerea 
temperaturilor acolo unde este cazul. 

Tehnologia 5G își va demonstra până în 2025 
utilitatea în sfera utilizării mașinilor conectate, a 
dronelor sau a altor dispozitive inteligente din orașe.

În ceea ce privește mobilitatea urbană, anul 2025 
va fi  martor al utilizării autovehiculelor autonome care 
vor fi  integrate în transportul urban și vor face parte 
din strategiile de mobilitate urbană ale orașelor la 
nivel global. Taxiuri zburătoare, autobuze autonome 
sau transport bazat pe tehnologia hyperloop vor fi  o 
realitate a lumii de peste cinci ani în ceea ce privește 
transportul oamenilor. Pentru că mobilitatea este și 
va continua să fi e un domeniu în care tehnologiile 
inovatoare reprezintă o „piesă” esențială, orașele și 
administrațiile vor testa noi modele de transport și vor 
investi, spre exemplu, în construcția benzilor auto de 
mare viteză.

Nu în ultimul rând, o altă tehnologie cheie a orașelor 
inteligente ale anului 2025 va fi  tehnologia „digital 
twin”. Aceasta va fi  una dintre cele mai comune pe 
măsură ce orașele vor conștientiza importanța datelor 
pentru a crește automatizarea și pentru a da posibilitatea 
emergenței noilor economii bazate pe date și fl uxurilor 
de venituri. Tot în sfera economică, este foarte probabil 
ca moneda digitală să stea la baza unei mari majorități 
de activități economice în orașele inteligente ale anului 
2025. Comunitățile urbane vor redefi ni modul în care se 
face comerț și modul în care are loc schimbul de bunuri 
și servicii, iar în acest context, sistemele economice se 
vor baza pe alte principii.
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Pentru că pandemia de COVID-19 a limitat 
derularea offline a numeroase proiecte și evenimente 
chiar și în industria Smart City, Asociația Română 
pentru Smart City s-a dedicat în continuare 
proiectelor ce susțin dezvoltarea industriei Smart 
City din România și a derulat unul dintre cele mai 
ample proiecte ale sale în mediul online, proiectul 
”Academia Primarilor”, organizat în două sesiuni, 
cea de vară și cea de toamnă. Iată mai jos câteva 
considerații din partea Coordonatorului Academic al 
Programului ”Academia Primarilor”, domnul Cristian 
David, despre această inițiativă!

Smart City Magazine: Programul „Academia 
Primarilor”, organizat de Asociația Română pentru 
Smart City, s-a desfășurat cu succes pe perioada 
anului 2020, în două sesiuni: sesiunea de vară (6 Iulie 
- 30 August) și sesiunea de toamnă (2 Noiembrie - 
27 Noiembrie). În calitate de Coordonator Academic 
al Programului „Academia Primarilor”, cum ați 
caracteriza această inițiativă?

Cristian David: Proiectul „Academia Primarilor” 
este primul program academic de pregătire continuă 
dedicat reprezentanților administrației publice locale. 
Am început acest program înainte de izbucnirea crizei 
COVID-19 și ne imaginasem o manieră diferită de 
implementare a acestuia. În ciuda problemelor induse 
de criza de COVID-19, am adaptat acest program 
pentru a putea fi implementat în mediul online. 
Acest lucru ne-a oferit posibilitatea și instrumentele 
necesare pentru a derula programul până la capăt, cu 
succes. Academia Primarilor este o inițiativă unică, 
dedicată reprezentanților administrației publice 
locale. Chiar dacă sunt numeroase universități în 
România în cadrul cărora se studiază aspecte teoretice 
cu privire la administrația publică, acest program 
este unul personalizat, care combină într-o manieră 
comprehensivă abordarea teoretică și cea practică, 
bazată pe studii de caz, cea din urmă fiind foarte utilă 
în înțelegerea și utilizarea noțiunilor dobândite de 
către participanți în activitatea profesională. Latura 
inedită a programului este abordarea interactivă, care 
oferă o platformă de schimb de informații și bune 

CRISTIAN DAVID: 
„Academia Primarilor 
este un proiect unic, 
dedicat reprezentanților 
administrației
publice locale”

Cristian David,
Președinte ILD
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practici între toți participanții, îmbogățind dinamic 
conținutul tematic.

Smart City Magazine: Care credeți că sunt 
factorii ce au asigurat succesul desfășurării acestui 
program?

Cristian David: Programul „Academia Prima-
rilor” nu ar fi fost posibil fără sprijinul acordat de 
Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România. Este 
foarte important că unul dintre partenerii strategici 
ai României, Ambasada Regatului Țărilor de Jos 
în România, contribuie prin sprijinirea unui astfel 
de demers la o accelerare a reformei administrației 
publice locale, în încercarea de apropiere a acesteia 
față de normele și standardele europene. Trebuie 
apreciate interesul, dedicarea, răbdarea și tenacitatea 
participanților care și-au găsit timpul necesar 
participării la cursuri, în condițiile gestionării crizei 
pandemice sau a îndeplinirii sarcinilor administrative  
curente. Prezența acestora a fost facilitată de 
seriozitatea și rigoarea echipei de organizare, care a 
asigurat desfășurarea cu succes a celor două sesiuni 
ale programului. Nivelul de competență și pregătirea 
lectorilor au oferit un standard academic cursurilor 
desfășurate și proiectului în ansamblul său. Conținutul 
tematic al prezentarilor a fost completat de contribuția 
invitaților speciali, și îi menționez, în mod special, 
pe dl. Marcel Vela - Ministrul Afacerilor Interne, dl. 
Raed Arafat - Șeful Departamentului pentru Situații 
de Urgență și dl. László Borbély - Coordonator al 
Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din 
cadrul Guvernului României. 

Smart City Magazine: Care sunt oportunitățile de 
dezvoltare pe care participanții le-au avut în cadrul 
proiectului „Academia Primarilor”?

Cristian David: Primari, viceprimari sau admi-
nistratori publici au avut oportunitatea unică de 
a interacționa, de a împărtăși experiența lor din 
administrația publică și de a căuta sprijin în lectorii 
și invitații speciali din cadrul programului pentru 
continuarea dezvoltării armonioase și inteligente a 
comunităților pe care le reprezintă. Atât în sesiunea 

de vară, cât și în cea de toamnă a programului, 
cursanții au parcurs un traseu academic, practic și 
aplicat, bazat pe expertiza lectorilor și a invitaților 
speciali, unde au acumulat cunoștințe necesare 
pentru a deveni lideri integri pentru comunitățile 
locale. Prin profesionalism, dedicare și schimb de 
informații practice și utile, „Academia Primarilor” 
formează liderii comunităților de mâine, care vor 
ghida administrațiile pe care le reprezintă în direcția 
dezvoltării continue și inteligente. Programul 
„Academia Primarilor” a venit în întâmpinarea 
nevoilor de cunoaștere, de interacțiune și de pregătire 
continuă ale reprezentanților administrațiilor publice 
locale. Participanții au avut acces la informații de 
natură academică și de actualitate care sunt ancorate 
în situații concrete din realitatea administrației locale. 
Interacțiunea cu ceilalți colegi din administrația 
publică a fost favorabilă schimbului de bune practici 
și comunicării deschise, prin raportare la experiențele 
profesionale ale fiecărui participant. De asemenea, 
„Academia Primarilor” a oferit suport în obținerea 
certificării care oferă posibilitatea de calificare 
profesională și de avansare într-o funcție de conducere 
în administrația publică locală.

Smart City Magazine: Care sunt perspectivele 
de viitor cu privire la ediția 2021 a proiectului 
„Academia Primarilor”?

Cristian David: Întrucât derularea programului 
„Academia Primarilor” a fost posibilă datorită 
sprijinului acordat de către Ambasada Regatului 
Țărilor de Jos în România, am convingerea că aceasta 
ne va susține și în continuare și că alături de această 
instituție vom atrage și alți susținători ai proiectului 
pentru continuarea programului și în 2021. Acest 
lucru va face posibil ca anul următor să ne reîntâlnim 
în cadrul unei noi ediții, într-o nouă formulă, care 
va presupune combinarea formatului digital de 
desfășurare a cursurilor cu cel offline, față în față. 
Îmi exprim mulțumirile și speranța că, odată ce este 
recunoscută valoarea adăugată pe care acest program 
o aduce reprezentanților administrației locale, vom 
desfășura cu același profesionalism și succes ediția 
2021 a Programului „Academia Primarilor”.



Investiția în educație, cercetare și inovare stă la 
baza dezvoltării armonioase a oricărei comunități. 
Comunitățile inteligente sunt despre oameni, 
iar atenția acordată dezvoltării factorului uman 
și implementarea inițiativelor smart în educația 
generațiilor tinere sunt elemente cheie ale asigurării 
unui viitor prosper. Experții în domeniul educației, 
practicienii, precum și furnizorii soluțiilor Smart din 
mediul privat ne spun mai multe despre importanța 
inovării și a cercetării pentru dezvoltarea inteligentă a 
comunităților și despre resursele de finanțare în acest 
sens!

Smart City Magazine: Cât de importante sunt, la 
nivelul Uniunii Europene, cercetarea și inovarea 
și cât de importantă este conectarea României cu 
instituțiile Uniunii Europene în sfera cercetării?

Victor Negrescu, Europarlamentar: Comisia 
Europeană deja a prezentat Planul de Acțiune privind 
Educația Digitală. Planul prezintă direcțiile viitoare 
cu privire la informatizarea educației, transformarea 
educației pe termen scurt și lung și gama de finanțări 
disponibile în acest sens. La nivelul instituțiilor UE, ne 
aflăm într-un dialog cu privire la direcțiile de urmat în 
sfera educației digitale. Eu, în Parlamentul European, 
sunt raportorul instituției pentru digitalizarea educației. 
În planul European de Relansare Economică, Comisia 
Europeană a stabilit că digitalizarea educației 
reprezintă un element cheie, iar din cele 700 de 
miliarde de euro disponibile la nivel european, putem 
vorbi de aproximativ 200 de miliarde de euro care ar 
trebui să se aloce digitalizării educației. Se vor finanța 
crearea de platforme, achiziționarea de dispozitive, 
introducerea noilor tehnologii în educație (precum 
inteligența artificială și robotica), conectivitatea 
(conectarea la Internet și la dispozitive digitale a 
zonelor rurale/montane), formarea competențelor, 
infrastructură și adaptarea educației la zona digitală, 
iar în zona aceasta inovațiile vor beneficia de finanțări 
europene. Aceste finanțări sunt disponibile atât prin 

apeluri de proiecte, cât și printr-un dialog structural 
cu Comisia Europeană. În Parlamentul European a 
fost adoptată o rezoluție cu privire la educație digitală 
și la nevoia de a asigura accesul tuturor europenilor la 
această formă de învățământ, pe baza unui program 
de finanțare adecvat. Am solicitat triplarea bugetului 
Erasmus+, dar și 10% din bugetul Planului European 
de Relansare Economică să fie alocat pentru educația 
digitală. 

Smart City Magazine: Ce înseamnă tehnologia 
pentru transformarea digitală în educație și ce 
tehnologii oferă în acest sens Dell Technologies? 

Valentina Frângu, Sales Team Lead, Dell 
Technologies: Dell Technologies își dorește să 
contribuie cât mai mult la schimbarea și transformarea 
în zona educației. În ultimii ani, am făcut pași timizi, 
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dar care ne bucură mult. Avem numeroase soluții 
end-to-end pentru zona educațională. Soluțiile 
pe care Dell Technologies le oferă pentru zona 
educațională vizează soluții de private cloud, de 
infrastructură, de video analytics, de inteligență 
artificială, de virtualizare. Una dintre soluții este 
Dell Solar Powered Learning Lab care a apărut din 
dorința de a duce tehnologia în zone greu accesibile 
precum cele din Africa, însă este o soluție populară 
și în țările dezvoltate din Europa și poate reprezenta 
o soluție și pentru zonele defavorizate din România. 
Tehnologia poate fi adusă oriunde atât timp cât există 
bunăvoință. O altă soluție este dezvoltată de Boomi, 
parte a grupului Dell Technologies. Aplicația Boomi: 
University ̀ 360` permite integrarea tuturor aplicațiilor 
de orice tip (clasice, bazate pe limbaje de programare, 
de e-learning, etc.) într-o singură platformă de tip 

cloud cu toate resursele puse la comun pentru toate 
instituțiile educaționale care participă la acest sistem. 
Platforma este de tip low-code.

Smart City Magazine: Care sunt oportunitățile de 
finanțare pentru digitalizarea educației disponibile 
pentru centrele universitare la momentul actual?

Adina Rada, Manager Proiecte Dezvoltare, 
Quartz Matrix: Pentru început, aș dori să menționez 
câteva aspecte legate de Programul Național de 
Reziliență și Recuperare (PNRR). Prin intermediul 
acestui program, România are alocate 30.4 miliarde 
de euro. PNRR face parte din mecanismul european 
de recuperare și reziliență și se adresează proiectelor 
strategice la nivel de state membre. Pentru proiectele 
ce vizează educația și la care universitățile sunt 
eligibile, PNRR permite finanțarea proiectelor de 
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infrastructură, de cercetare, astfel încât să fie realizat 
transferul tehnologic. Mai exact, ceea ce se cercetează 
în universități și rezultatele cercetărilor trebuie să se 
regăsească în mediul economic și să genereze creștere 
și creativitate pentru noi proiecte la nivel național. De 
asemenea, PNRR permite finanțarea proiectelor de 
dotare cu echipamente/utilaje/dotări independente 
pentru institute de cercetare și dezvoltare din 
România, în domeniul cercetării pe bază de transfer 
tehnologic. Până în aprilie 2021, România trebuie 
să negocieze acest program de finanțare cu Comisia 
Europeană, respectiv să aducă la maturitate ideile 
de proiecte. Quartz Matrix și-a asumat un obiectiv, 
ca în scurt timp să existe un număr destul de mare 
de proiecte semnate spre finanțare. O altă prioritate 
finanțabilă prin PNRR este digitalizarea serviciului 
public de educație, fie că vorbim de educația de la 
nivel local, fie de educația la nivel central. În ceea ce 
privește alte surse de finanțare în următorul exercițiu 
financiar pentru cercetare și inovare și pentru mediul 
academic, vorbim de: Programul Operațional 
Educație și Ocupare, Programul Operațional Creștere 
Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare sau 
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă.

Smart City Magazine: Ce înseamnă la nivelul 
Universității Ecologice București conceptul de 
cercetare raportat la utilizarea tehnologiilor în 
educație?

Ciprian Caragea, Prorector Universitatea 
Ecologică București: Cercetarea în România și mai 
ales în universități a avut de suferit în ultimii ani, 
întrucât fondurile alocate la nivelul învățământului 
superior au fost foarte reduse. În cadrul Universității 
Ecologice, suntem orientați spre o cercetare 
fundamentală și aplicată, în general pe proiecte de 
mici dimensiuni ce vizează: energia verde, energii 
regenerabile, tehnologii, etc. În lipsa finanțării 
pusă la dispoziție, am încercat să apelăm direct la 
mediul privat și am reușit să continuăm activitatea 
de cercetare pe proiecte foarte aplicate. Avem mai 
multe zone de competență. Spre exemplu, avem 
componenta de cercetare pe Big Data unde, împreună 
cu Institutul Național de Statistică, avem colaborări 
individuale/ pe echipe mici pentru a aduce în atenția 
studenților conceptul de Big Data: analiza datelor, 
analiza prospectivă, web scrypting, etc. Pe partea 
de Open Data, avem inițiative prin care ne dorim să 
promovăm către primăriile din București deschiderea 
către date și punerea acestora la dispoziție.

Smart City Magazine: Ce înseamnă conceptul 

de comunitate inteligentă, cum contribuie zona 
academică la dezvoltarea inteligentă și care 
sunt tehnologiile pe care le aveți la dispoziție la 
Timișoara?

Vlad Petcu, Director General Administrativ 
Adjunct, Universitatea de Vest din Timișoara: 
La Universitatea de Vest din Timișoara avem destul 
de multe arii de expertiză, iar provocarea este de a 
le aduce pe toate la un loc. De aceea, ne propunem 
ca în următorul exercițiu financiar să încercăm 
să construim un centru de cercetare pentru Smart 
City, în care să putem avea teme de cercetare 
interdisciplinare și transdisciplinare, dar și transfer 
de know-how către mediul privat și către societate, 
inclusiv prin conceptul de incubare de afaceri. Până 
în prezent, am avut proiecte pilot pe mai multe 
verticale.  Universitatea de Vest este unul dintre 
principalii finanțatori de start-up-uri în zona de Vest 
a României. Avem peste 200 de start-up-uri finanțate, 
am încercat să finanțăm cu precădere afaceri care să 
pună accent și pe zona de Smart City. Considerăm că 
rolul nostru atât de educator al maselor de oameni, cât 
și de inovator se pliază pe scopul de a întări legăturile 
dintre mediul privat, cel academic și societate. Unul 
dintre principalele avantaje pe care le avem la nivelul 
Timișoarei este că întreg orașul este acoperit de o 
rețea LORA de aproximativ trei ani la care este oferit 
acces liber de către o fundație din Timișoara. Orice 
experimente pot fi realizate live la nivelul orașului și 
pot fi sprijinite de Universitatea de Vest.

Smart City Magazine: Ce înseamnă componenta 
de cercetare la Universitatea Transilvania din 
Brașov? Unde se află Universitatea din perspectiva 
cercetării? 

Anca Vasilescu, Lector univ. Dr., Facultatea 
de Matematică și Informatică: Universitatea 
Transilvania din Brașov este pe un trend foarte bun, 
pe un trend ascendent. Cercetarea pe care o realizăm 
se cuantifică la nivel de publicații și articole și suntem 
din ce în ce mai bine poziționați în clasamentele 
internaționale. Pasul următor este atragerea de și 
mai multe fonduri pentru proiectele din următorul 
exercițiu financiar. Suntem foarte interesați de 
achiziții de dispozitive digitale, de infrastructură 
pentru sălile de curs, dar și în egală măsură pentru 
Institutul de Cercetare-Dezvoltare Transilvania, care 
este o componentă esențială a mediului academic 
din Brașov. De asemenea, digitalizarea actului de 
învățământ și pregătirea cadrelor didactice pentru 
educația digitală este o prioritate și pentru noi.
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„Capitala României, București, va găzdui Centrul 
European pentru Securitate Cibernetică, care va 
gestiona un buget de peste 2 miliarde de euro alocat 
cercetării în domeniul cyberspace”, menționează 
Dragoş PREDA, Secretar de Stat pentru Comunicații 
electronice în cadrul Ministerului Transporturilor 
Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC).   

„Pe măsură ce converg infrastructura digitală și 
fizică, activată de cloud și de Internetul obiectelor 
(IoT), orașele devin din ce în ce mai vulnerabile la 
atacurile cibernetice. Practica cibernetică Smart 
City și Smart Community asistă organizațiile 
guvernamentale și private să abordeze riscurile de 
securitate cibernetică și confidențialitate asociate 
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mediilor conectate, adoptând în același timp puterea 
noilor tehnologii – rețele de generație următoare, 
cloud, IoT, blockchain, inteligență artificială, învățare 
automată etc.”

La 9 decembrie 2020, orașul București a fost 
selectat de reprezentanții guvernelor statelor membre 
ale UE pentru a găzdui viitorul sediu al noului Centru 
de competențe european industrial, tehnologic și de 
cercetare în materie de securitate cibernetică. Centrul 
de competențe în materie de securitate cibernetică 
va îmbunătăți coordonarea cercetării și a inovării 
în domeniul securității cibernetice în UE. Acesta 
va fi, de asemenea, principalul instrument al UE de 
punere în comun a investițiilor pentru cercetarea și 
dezvoltarea tehnologică și industrială în domeniul 
securității cibernetice. Reprezentanții guvernelor 
celor 27 de state membre ale UE au votat în marja unei 
reuniuni a ambasadorilor la UE în cadrul Comitetului 
Reprezentanților Permanenți (Coreper) al Consiliului.

Dezvoltarea rețelelor 5G, în condițiile asigurării 
securității cibernetice a acestora și a respectării 
abordării coordonate la nivel UE, reprezintă una 
dintre prioritățile cheie europene.

Comisarul Thierry Breton a atras atenția că sediul 
centrului european privind securitatea cibernetică 
trebuie să fie localizat într-o țară care este sigură din 
punct de vedere cibernetic și al conectivității, inclusiv 
în ceea ce privește securitatea cibernetică a rețelelor 
5G.

„Grație eforturilor Președintelui Klaus Werner 
Iohannis, Primului Ministru Ludovic Orban, 
Ministrului Lucian Bode – ca Ministru al 
Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, 
entitate a statului român în Consiliul TTE, colegului 
meu Alexandru Nazare, recent ales senator și 
desemnat Ministru al Finanțelor Publice, și tuturor 
colegilor din arcul guvernamental TIC (CERT.RO / 
STS / CYBERINT etc.), România s-a poziționat ferm 
pe harta Europei și a lumii”.

Obiectivul reprezintă însăși stimularea ecosis-
temului european tehnologic și industrial de 
securitate cibernetică. Centrul urmează să aibă o 

activitate cuprinzătoare care va sprijini securitatea 
cibernetică de-a lungul întregului lanț valoric, de 
la activitatea de cercetare până la activitățile de 
sprijinire a implementării și a adoptării pe scară 
largă a tehnologiilor cheie. De asemenea, va oferi 
sprijin statelor membre și altor actori relevanți, 
prin consiliere, împărtășind expertiză și facilitând 
colaborarea cu privire la proiecte și acțiuni.

Localizarea în România a sediului acestui centru 
este deosebit de importantă pentru vizibilitatea politică 
și geo-strategică a țării noastre, plasând-o într-o poziție 
de lider regional și european în domeniul securității 
cibernetice, dar și de pol de expertiză tehnologică în 
materie de securitate cibernetică la nivel european 
și internațional. Aceasta va contribui la promovarea 
României la nivel european și internațional ca o țară 
digitală puternică, cu o economie competitivă, cu 
perspective excepționale pentru investiții sporite, în 
domeniile directe sau conexe securității cibernetice, 
precum domeniul formării și educației în domeniul 
cibernetice, cercetare, standardizare, inteligență 
artificială, apărării, inovării, criptografiei, serviciilor 
de securitate ICT, detectării intruziunilor sau al 
aspectelor umane și societale ale securității și ale 
protecției vieții private etc.

„În condițiile în care România își promovează și 
consolidează profilul european de lider în domeniul 
securității cibernetice și al telecomunicațiilor de mare 
și foarte mare viteză, mai ales în contextul găzduirii 
sediul centrului european de securitate cibernetică, 
este deosebit de important ca țara noastră să fie un 
actor activ, vocal, implicat cu privire la aplicarea 
setului comun de instrumente în vederea abordării 
riscurilor de securitate legate de introducerea 5G.

Punerea în aplicare corectă a Actului privind 
securitatea cibernetică este deosebit de importantă 
în acest proces prin prisma necesității unui nivel 
adecvat de convergență în ceea ce privește măsurile 
de standardizare și certificare.”

Felicitări, România! Felicitări, București – a 
smarter to become city –  Dragoş PREDA, Secretar 
de Stat pentru Comunicații electronice, MTIC
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Interviu cu
Andrei Coșuleanu

VERTICALA SMART
ENVIRONMENT.

Durabilitatea, eficiența energetică, îmbunătățirea calității 
aerului sau protecția ecosistemelor naturale sunt printre 
cele mai importante obiective pe care trebuie să le aibă în 
vedere orașele inteligente în viitorul apropiat, în procesul lor 
de dezvoltare. Pentru că inițiativele Smart privind mediul 
înconjurător sunt o necesitate, am realizat un interviu cu 
Andrei Coșuleanu, Fondator Act for Tomorrow. Iată mai jos 
rezultatul!
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Smart City Magazine: În viziunea dvs., de ce 
este important să acordăm atenție sporită protecției 
mediului înconjurător?

Andrei Coșuleanu: În urmă cu 10 ani am făcut 
din protecția mediului o dorință de profesie. Atunci, 
conceptul de „a fi verde” era un trend, iar semnificația 
reală a acestui concept de „verde” nu era pe deplin 
înțeleasă. Însă, odată cu trecerea timpului și cu apariția 
și agravarea fenomenelor de poluare a apei, a aerului 
și cu modul în care sunt utilizate resursele naturale și 
influența asupra sănătății, a apărut întrebarea „De ce?” 
cu privire la multe fenomene naturale nefirești care 
aveau loc. Datorită acestui lucru, pe lângă ONG-uri 
și asociații de mediu, și-au făcut apariția specialiștii 
în domeniu care au recunoscut procesul de schimbare 
a lumii: modul în care ne hrănim sau în care utilizăm 
resursele naturale. Astfel, au apărut și informațiile 
științifice care afirmau că efectele dăunătoare asupra 
mediului înconjurător sunt strict legate de activitatea 
umană. În ceea ce privește protecția mediului 
înconjurător, este mult mai important modul în care 
previi cauza, decât cel în care tratezi efectul. Pe acest 
obiectiv ne-am axat în cadrul activităților derulate 
de Act for Tomorrow. Adaptarea la schimbările 
climatice trebuie să devină un stil de viață, mai 
mult decât a desfășura anumite acțiuni punctuale de 
protecție a mediului. Este nevoie de o preocupare a 
tuturor oamenilor în această direcție. În ultimii doi 
ani de zile, am observat din ce în ce mai mult că 
autoritățile publice locale înțeleg că nu mai pot privi 
cu indiferență aspecte precum protecția mediului și 
optimizarea resurselor naturale de orice tip.

Smart City Magazine: Ce înțelegeți printr-un 
proiect de Smart Environment?

Andrei Coșuleanu: Atât cetățenii, cât și 
autoritățile publice locale și cele naționale au în 
fiecare zi o obligativitate și o răspundere cu privire 
la mediul înconjurător. Din punctul meu de vedere, 
răspunderea trebuie să fie permanentă, 24/7. Consider 
că verticala Smart Environment se referă la progres. 
În momentul de față, tehnologia este principalul 
instrument pentru soluțiile Smart Environment. 
Tehnologia permite realizarea unor lucruri care poate 
în urmă cu cinci ani nu erau gândite de oameni. 
Pentru mine, Smart Environment este coabitarea 
omului cu tehnologia de astăzi, astfel încât rezultatul 
din viața fiecăruia dintre noi să nu lase nicio amprentă 
asupra mediului. Protecția mediului înconjurător 
este o variabilă importantă în aproape orice industrie 
astăzi. Este importantă preocuparea pentru efectul 

asupra mediului generat de fiecare activitate pe 
care o desfășurăm. Smart Environment înseamnă 
activitatea umană pentru 24 de ore, care să aibă cât 
mai puțin impact asupra mediului. Trebuie găsit un 
echilibru între consum-dezvoltare-business-profit și 
responsabilitate în planificare.

Smart City Magazine: Peste 23.000 de decese 
anuale se produc din cauza poluării aerului. Cum se 
poate proceda pentru o conștientizare mai mare cu 
privire la riscurile poluării pentru sănătatea umană 
în rândul cetățenilor?

Andrei Coșuleanu: Poluarea are un efect 
direct asupra sănătății oamenilor. Cifra pe care ați 
menționat-o plasează poluarea în topul celor mai 
răspândite cauze ale ratei de mortalitate. Putem spune 
că România este în momentul de față o țară verde. 
Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani odată cu procesul 
de urbanizare foarte accelerat, a condus la un impact 
mult mai mare asupra mediului. În ultimii ani, orașele 
care s-au dezvoltat cel mai mult sunt și cele mai poluate. 
La momentul actual, în topul celor mai poluate orașe 
se numără orașele Brașov, București și Iași. Educația 
oamenilor în privința protecției mediului înconjurător 
este extrem de importantă, iar în România nivelul 
educației în acest sens este destul de scăzut. Oamenii 
ar trebui „să crească” și să se dezvolte în spiritul 
dezvoltării sustenabile. Conștientizarea și învățarea 
cu privire la măsurile necesare de protecție a mediului 
înconjurător sunt necesare și la nivelul instituțiilor 
publice, pentru ca acestea să devină „vectori” în sfera 
proiectelor de mediu.

Smart City Magazine: Cât de importante sunt 
soluțiile pentru reducerea poluării apelor? Ce 
inițiative desfășoară Act for Tomorrow în acest sens?

Andrei Coșuleanu: Apa este o resursă vitală 
pentru omenire. Poluarea apei se produce datorită 
acțiunii umane. Problema poluării apei a fost unul 
dintre motivele pentru care a apărut Act for Tomorrow 
ca asociație, dar și utilizarea resurselor naturale, 
în special cele de lemn. Ne-am dorit să gândim un 
program prin care, cu o educație, cu un impact mai 
mic al omului asupra apelor și împreună cu autoritățile 
să contribuim la educarea populației și la prevenirea 
poluării apelor. În prezent, dezvoltăm o infrastructură 
de ambarcațiuni al căror rol este colectarea deșeurilor 
din apele din România. Acest tip de ambarcațiuni 
există în foarte multe țări la nivelul primăriilor. 
Așteptăm finalizarea unei prime ambarcațiuni cu 
o dimensiune de 8-10 metri, electrică, cu care să 
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venim în sprijinul autorităților. Conceptul pe care 
noi îl dezvoltăm este legat de economia circulară, 
întrucât colectăm deșeurile din ape (plastic), dar și 
microplastic prin intermediul unor aspiratoare noi, 
iar apoi, din materialele respective intenționăm să 
producem noi bunuri. Ne dorim ca peste patru ani să 
ne bucurăm că am creat o strategie împotriva poluării 
apelor din România, întrucât, astăzi, toate apele din 
România sunt poluate.

Smart City Magazine: Ce înseamnă conceptul 
de „urbanizare verde”? Cum implementează un 
primar acest concept la nivelul comunității pe care 
o reprezintă?

Andrei Coșuleanu: Din punctul meu de vedere, 
trebuie să îi lăsăm pe specialiștii să vină cu propuneri, 
ca mai apoi administrațiile locale să aleagă cea mai 
bună propunere. În ultimii ani, municipiul București 
a fost „tuns” de vegetație. Personal, sunt adeptul 
spațiilor verzi, însă spațiile verzi nu înseamnă doar 
gazon și plante. În momentul de față, spațiul verde 
are un rol important în trafic. Spre exemplu, pe 
Bulevardul Iuliu Maniu din București, una dintre cele 
mai congestionate artere rutiere, există copaci care nu 
au nici un impact asupra mediului. Rolul copacilor 
este foarte important, întrucât contribuie la reducerea 
poluării, pot reprezenta o barieră între zonele 
rezidențiale și poluare, dar reprezintă și un factor 
care nu mai permite ridicarea prafului în atmosferă. 
În București, este o inițiativă derulată de aproximativ 
3-4 ani prin care se plantează copaci. În prezent, 
pentru a identifica cele mai poluate zone dintr-un oraș 

pot fi instalați senzori. Potrivit informațiilor colectate 
de acei senzori, ulterior, se poate construi o strategie 
pentru urbanizare verde care presupune: crearea de 
cât mai multe spații verzi pe înălțime, nu pe lățime 
(pentru o filtrare mai bună a aerului); rezolvarea 
problemei șantierelor (o sursă importantă de poluare); 
abordarea ideii de „grădini verticale”. România este 
în continuare sub media europeană în ceea ce privește 
spațiul verde existent pe cap de locuitor. Când sunt 
implementate soluții pentru crearea de spații verzi nu 
trebuie să avem în vedere doar peisagistica unui oraș, 
ci și necesitățile „verzi”.

Smart City Magazine: Unde ne aflăm astăzi 
când vorbim de implicarea civică în sfera protecției 
mediului înconjurător în România?

Andrei Coșuleanu: Din fericire, în ultimii ani, 
implicarea civică în România a crescut. Oamenii 
au înțeles că ei sunt principalul motor care poate să 
facă o schimbare. România are în prezent o masă 
critică de voluntari în sfera acțiunilor pentru mediu. 
Oamenii pot începe să se implice prin simpla sortare 
a deșeurilor în fiecare zi în propria locuință. România 
are o infrastructură de reciclare uriașă, însă problema 
este modul în care sunt colectate deșeurile. Implicarea 
este importantă când cetățeanul observă diferite 
nereguli privind colectarea deșeurilor și face ceva în 
acest sens. Pentru a facilita acest lucru, foarte multe 
primării au implementat aplicații prin care cetățenii 
pot trimite sesizări. Important este să vedem ce putem 
face atât pentru noi, cât și pentru alții prin voluntariat.
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Mobilitate urbană SMART pe liniile de cale 
ferată neelectrificate

Traficul tot mai aglomerat din zonele urbane 
dezvoltate, precum și nevoia de adaptare la schimbările 
climatice au produs inovații ale mijloacelor de 
transport pe calea ferată pentru a veni în întâmpinarea 
cerințelor de mobilitate ale locuitorilor.

“Tram-Train” (Tramvaiul-Tren) reprezintă un 
mijloc de transport care devine tot mai popular pe 
plan mondial datorită beneficiilor pe care le oferă. 
Combinația dintre tramvai și tren reprezintă o soluție 
inovativă, dar și inteligentă la problemele amintite.

Fiindcă vorbim de transport electric fără catenară, 
“Tram-Train”-ul este propulsat de motoare electrice 
alimentate de acumulatori și supercapacitori, făcând 
posibilă operarea pe liniile de cale ferată sau pe liniile 
industriale neelectrificate (fără liniile superioare de 
alimentare – CatFree).

Beneficii ale sistemelor de transport tramvai-
tren electric alimentat cu baterii/supercapacitori:

1. Comparativ cu autobuzele, Tram-Train-urile 
transporta un număr semnificativ mai mare de 
persoane și într-un mod mult mai rapid, pe călătorii 
mai scurte, datorită faptului că nu folosesc arterele 
auto congestionate ale orașelor. Acestea pot reduce 
traficul auto cu până la 14%.

2. Tram-Train-urile sunt o soluție de transport 
nepoluant. Călătoria cu mașina personală produce 

de peste trei ori mai mult CO2 decât călătoria cu 
tramvaiul.

3. Tram-Train-urile transformă orașele în locuri 
mai frumoase unde vrei să trăiești, sunt liniștite și sigure.

4. Tram-Train-urile îmbunătățesc imaginea unui 
oraș și contribuie la regenerarea economică. Acestea 
stimulează atragerea de noi afaceri, turiști și ajută 
oamenii să acceseze locuri de muncă și servicii.

5. Aceste sisteme pot funcționa pe liniile de 
tramvai existente în centrul orașului sau pe liniile 
de marfă dezafectate, evitând necesitatea unei noi 
infrastructuri.

6. Deoarece sunt ușoare, sistemele oferă avantaje 
față de șina grea, costuri de operare și întreținere a 
infrastructurii mai mici și un consum de energie 
redus.

7. Noile stații pot fi adăugate la rutele de 
transport fără a crește timpul de călătorie de la un 
capăt la celălalt, deoarece tramvaiele au o accelerare/
decelerare mai bună decât calea ferată obișnuită. 

8. Sistemul de stocare cu supercapacitori necesită 
timpi de reîncărcare mici în stații (între 30 de secunde 
- 1 minut), oferind o autonomie de până la 3 km până 
la următoarea stație. Practic tramvaiul circulă de la 
o stație la alta cu energia electrică încărcată în stația 
precedenta.

9. În scopul reducerii consumului de energie 
electrică pentru tracțiune, vehiculele achiziționate vor 
fi dotate cu echipamente pentru recuperarea energiei 

Raul Apostoiu: 
Propunere de sistem de trenPropunere de sistem de tren
urban cu propulsie electricăurban cu propulsie electrică
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de frânare. Energia se încarcă în supercapacitori la 
frânare și se generează la următorul demaraj.

10. Consum redus de energie (de exemplu sistemul 
bazat pe supercapacitori permite o reducere cu 20% a 
consumului datorită recuperării energiei de frânare). 
Pe termen lung, vor exista economii importante la 
costuri de operare.

 Sistemul de transport propus pentru 
municipiul Sibiu

Modelul prezentat este propus pentru implementare 
la nivelul Municipiului Sibiu pe două trasee de linii 
CFR existente, dar și pe linii industriale în prezent 
dezafectate. Primul traseu este reprezentat de Zona 
Industrială Vest - Gara CFR - Gara Triaj Șelimbăr, iar 
al doilea traseu Ștrand II – Gară CFR – Stație Triaj 
Șelimbăr.

Date fiind beneficiile prezentate anterior, dar și 
un potențial grad ridicat de utilizare al sistemului 
de transport, implementarea unui astfel de soluții ar 
trebui să fie una profitabilă.

Costul estimat de implementare al sistemului, 
luând în considerare: achiziția a două tramvaie 
- tren, amenajarea stațiilor, a infrastructurii, 
achiziția licențelor de circulație, inclusiv costurile 
cu mentenanța este de 10.100.000 euro. De 
menționat că, pe aceleași trasee de transport, 
dar în varianta de alimentare cu fir, prețul este de 

aproximativ 11.895.000 euro, fiind mai mare decât 
cealaltă variantă în principal datorită investiției în 
infrastructura de alimentare cu fir.

Finanțarea sistemului de transport propusă este 
prin POR Centru, în exercițiul financiar 2021-2027. 
Sub Axa Prioritară 3.4 - Mobilitate urbană durabilă 
prin investiții bazate pe Planurile de Mobilitate 
Urbană Durabilă și Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea 
conectivității și mobilității urbane, durabilă și 
rezilientă în fața schimbarilor climatice prin creșterea 
calității serviciilor de transport pe calea ferată. 
De asemenea, se poate realiza parteneriat public-
privat cu: companiile private pe proprietatea cărora 
se află liniile industriale de cale ferată și cele de pe 
platformele industriale care doresc să subvenționeze 
transportul angajaților de la locul de munca până 
acasă.

Soluția de mobilitate prezentată este inovativă 
nu numai datorită vehiculului versatil Tram-Train 
propulsat electric de energia stocată în supercapacitoare 
sau recuperată prin frânare, dar mai ales și datorită 
subsistemelor realizate prin implementarea acestui 
mod de transport. Un astfel de mijloc de transport va 
permite regenerarea liniilor industriale abandonate, 
construcția unor stații intermodale și a unui sistem 
integrat de monitorizare, informare și ticketing. Toate 
acestea pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor 
din perspectiva mobilității urbane. 
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DR. EC. IOANA PETCU, EXPERT 
ARSC, ECONOMIST ICI BUCUREȘTI: 

Beneficiile unui cloud naţional 

Unul din principalii piloni ai verticalei smart 
governance îl reprezintă serviciile de cloud care joacă 
un rol important în creşterea eficienţei, transparenţei și 
îmbunătățirea modului de comunicare dintre cetăţeni 
şi instituţiile publice.  

Serviciile de cloud computing, fie că sunt de 
tip infrastructură ca serviciu (IaaS), software ca 
serviciu (SaaS) sau platformă ca serviciu (PaaS), au 
o importanță strategică pentru transformarea digitală 
atât a sectorului public, cât şi a sectorului privat. 
Printr-o utilizare mai eficientă a resurselor IT&C, 
o reducere semnificativă a costurilor și o creștere 
a serviciilor în beneficiul cetățenilor, serviciile de 
cloud computing vor deveni prima opțiune pentru 
instituţiile centrale sau locale, prin care utilizatorii 
vor avea acces facil, indiferent de locaţie şi timp, la 
informaţiile de care au nevoie într-un mod eficient şi 
transparent prin intermediul portalului web, la un cost 
real redus. 

În anul 2013, una din cele mai prestigioase instituţii 
de cercetare în domeniul tehnologiei informaţiei 
din România, Institutului Naţional de Cercetare şi 
Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, a atras 
fonduri europene prin Programul Operaţional 
Structural Creşterea Competitivităţii Economice şi 
prin co-finanţare din Fondul European de Dezvoltare 
Regională Investiţii pentru Viitorul Dumneavoastră, 
în vederea creării unei infrastructuri publice de tip 
Data Center - Cloud Computing, cu scopul de a 
moderniza, dezvolta şi eficientiza serviciile publice 
şi a facilita interoperabilitatea la nivelul instituţiilor 
centrale şi locale.

Odată cu finalizarea proiectului în 2015, când 
a fost dată în folosinţă Infrastructura Data Center - 
Cloud Computing, un număr considerabil de instituţii 
publice din România au beneficiat cu titlu gratuit, 
în timpul perioadei de sustenabilitate a proiectului, 
de următoarele servicii ale infrastructurii cloud 
computing: 

● acces la infrastructura de tip Cloud (IaaS) prin 
servere virtuale cu spaţii de stocare a datelor şi prin 
seturi de resurse virtualizate sub forma de cloud 
(stocare);

● serviciul biblioteca virtuală, prin care 
instituțiile publice pot accesa servicii de arhivare 
electronică sau pot utiliza un portal de acces public 
(biblioteci, muzee, şcoli);

● servicul open data, prin care instituțiile 
publice au posibilitatea de a publica orice informație 
de interes public într-un mod standardizat.

Infrastructura hardware cuprinde mai multe tipuri 
de servere, sisteme de stocare a datelor, o unitate de 
back-up pe bandă, în arhitectura generală fiind incluse 
sistemul de comunicații, infrastructura de virtualizare, 
sistemul de management al resurselor hardware și 
al resurselor virtualizate, precum și componente de 
infrastructură pentru aplicații. 

Utilizarea unei infrastructuri de tip cloud sigure, 
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digitalizate;
● eficientizarea administrației publice și 

scăderea cheltuielilor publice prin interoperabilitatea 
serviciilor de interes public și posibilitatea de a utiliza 
în mod gratuit infrastructura de tip cloud computing;

● îmbunătățirea mediului de afaceri prin accesul 
facil la documente și informații de interes atât pentru 
activitatea specifică de afaceri, cât și pentru relația cu 
autoritățile publice; 

● îmbunătățirea guvernanței asupra digitalizării 
serviciilor publice prin implementarea unei platforme 
de interoperabilitate care să susțină principiile 
arhitecturilor de tip SOA, asigurând integrarea cu alte 
servicii publice electronice;

● definirea și menţinerea unui mediu online 
sigur, cu un înalt grad de rezilienţă și de încredere, 
bazat pe infrastructurile cibernetice naţionale, care 
să constituie un important suport pentru securitatea 
naţională şi buna guvernare, în beneficiul cetăţenilor, 
mediului de afaceri și a societăţii româneşti, în 
ansamblul ei. 

Am luat ca exemplu de bună practică pentru 
realizarea unei infrastructuri moderne de tip Data 
Center Guvernamental în România, Infrastructura 
de tip cloud pentru instituțiile publice din România 
– ICIPRO, infrastructură de tip cloud care din 
ianuarie 2021 va intra în uz comercial, considerând că 
aceasta vine în sprijinul instituţiilor publice în vederea 
desfăşurării unei activităţi eficiente, transparente, de 
calitate prin servicii de e-Guvernare oferite la un nivel 
ridicat de performanţă, securitate, disponibilitate, 
eficacitate, rentabilitate, scalabilitate şi elasticitate.

rapide şi de calitate a accelerat procesul de dezvoltare 
şi optimizare a serviciilor publice din România, 
obiective ce se regăsesc şi în Strategia Naţională 
privind Agenda Digitală pentru România 2020 şi 
sunt conforme cu Strategia Naţională de Securitate 
Cibernetică, răspunzând următoarelor obiective 
strategice: 

● sporirea gradului de transparență a actelor 
administrației publice prin digitalizarea serviciilor 
publice;

● creșterea accesului la servicii publice 
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Ghidului Primăriilor, un periodic distribuit de 17 
ani la nivel național către institutiile publice și private 
a lansat la începutul lunii decembrie 2020 Ediția 
Specială GHIDUL PRIMĂRIILOR, publicație 
gândită special ca o punte de legătură între autoritățile 
locale din România și afacerile care se adresează 
sectorului public.

Revista este distribuită către 3183 Primării din 
toată țara, Ministere, Autorități naționale, Consilii 
județene și către peste 2000 companii private de top 
din sectoare industriale-cheie.

Echipa Ghidul Primăriilor își propune ca prin 
lansarea și distribuția la nivel național a Ediției 

PRIMA REVISTĂ DESTINATĂ EXCLUSIV 
PRIMĂRIILOR DIN ROMÂNIA

GHIDUL PRIMĂRIILOR
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Speciale să faciliteze comunicarea și parteneriatele 
dintre sectorul public și sectorul privat, precum și 
parteneriatele strategice business to business.

Formatul revistei este centrat pe conținut relevant, 
pe soluții concrete pentru autoritățile locale și aduce 
în prim plan tehnologiile inovatoare, soluțiile pentru 
digitalizare și automatizare, proiectele Smart City, 
precum și domenii de interes pentru administrațiile 
publice locale, precum absorbția fondurilor europene, 
reciclarea și managementul deșeurilor, educația 
online și transformarea digitală a instituțiilor publice.

“Misiunea noastră este să oferim o revistă cu 
un conținut de referință, cu caracter practic pentru 
autoritățile locale, iar pentru companii să fie un 
canal de promovare direct, nișat, cu impact garantat. 
Și considerăm că ne-am îndeplinit obiectivul încă 
de la prima ediție recent lansată, unde am reunit 
mesajele a peste 45 de companii de top din România 
și le-am adus direct pe biroul primarilor și factorilor 
de decizie din instituțiile publice” a declarat George 
Turcu, Project Manager Ghidul Primăriilor.

Revista i-a avut ca invitați speciali din partea 
sectorului public pe Vicepremierul României, 
Raluca Turcan care s-a adresat primăriilor pe tema 
absorbției fondurilor europene destinate investițiilor 
și modernizării în perioada 2021 – 2027 și pe Nicușor 
Dan, primarul Capitalei care și-a expus viziunea de 
primar pentru următorii patru ani și a vorbit despre 
obiectivele principale ale mandatului. De asemenea, 
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) 
a prezentat proiectul ghiseul.ro – primul pas către 
digitalizarea primăriilor.

Ce beneficii oferă Revista Ghidul Primăriilor 
companiilor care se adresează sectorului public

• Promovare targetată și distribuție națională
Ediția Specială GHIDUL PRIMĂRIILOR oferă 

posibilitatea companiilor de a se promova prin 
conținut adaptat, targetând astfel direct audiența, 
într-un context potrivit, cu afinitate maximă. Revista 
duce mesajul companiilor direct către primării și 

autoritățile locale în versiunea print și online.

• Marketing prin conținut: Poziționarea ca 
expert în domeniul de activitate

Prin publicarea de articole relevante pentru 
administrațiile publice locale, companiile pot atrage 
atenția și pot comunica experiența considerabilă 
dobândită în domeniul de activitate. Poziționarea 
ca expert pe o nișă contribuie enorm la susținerea 
brandului și la creșterea vânzărilor.

• Extra beneficiu: Servicii de redactare și 
machetare gratuite

Ghidul Primăriilor oferă tuturor companiilor 
partenere servicii profesioniste de redactare articole 
sau interviuri și machetare pentru revistă. 

• Bonus în valoare de 250 euro 
Pentru fiecare apariție în versiunea print a revistei, 

Ghidul Primăriilor oferă companiilor un BONUS în 
valoare de 250 euro care constă în: cont și pagină de 
tip minisite pe platforma ghidulprimariilor.ro, apariție 
în newsletterul către primării timp de 3 luni, link spre 
site-ul companiei.

Care este potențialul acestui tip de promovare și 
care sunt primele observații în legătură cu răspunsul 
audienței la o astfel de targetare explică George Turcu, 
Project Manager Ghidul Primăriilor: “Provocarea 
pentru anul 2020 a fost să ne extindem în afara 
platformei online ghidulprimariilor.ro și să tipărim o 
revistă cu conținut premium, care să se diferențieze 
de Anuarele pe care le distribuim constant de 17 ani. 
Ne-am dorit să ieșim din zona de clicks, impresii și 
campanii online și să construim, în plină pandemie, 
punți de legătură reale între autoritățile locale și 
zona de business, deoarece potențialul acestui canal 
de comunicare este uriaș și feedback-ul primit până 
acum ne încurajează să continuăm. Așadar, lucrăm 
deja la a doua ediție a revistei și documentăm subiecte 
de interes pentru audiența noastră.”

Pentru a răsfoi revista online, a solicita gratuit un 
exemplar tipărit sau pentru a obține oferta de reclamă 
accesați: ghidulprimariilor.ro/ro/editie-speciala.
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Modul de funcționare al societății moderne în 
zonele urbane produce trafic, iar dezvoltarea dinamică 
a orașelor intensifică traficul până la congestie în orele 
de vârf. 

Consecințele se manifestă prin întârzieri în trafic, 
combustibil suplimentar consumat, creșterea poluării 
chimice și fonice, impact negativ asupra sănătății 
populației și a relațiilor sociale. Institute ce se ocupă 
cu studierea acestor fenomene au calculat impactul 
financiar negativ al congestiilor în trafic, în Statele 
Unite, pentru anul 2017, la valoarea de 305 miliarde 
USD, iar lucrurile evoluează în sensul creșterii 
intensității traficului în lume. 

Soluțiile de rezolvare a problemei, gândite în 
paradigma “predict and provide” (prognozează și 
furnizează), au condus la construirea de noi drumuri 
ce nu au făcut decât să producă cerere indusă, 
amplificând problema. Abordarea mobilității urbane 
văzută ca o metodă de a deplasa persoane, bunuri 
și servicii ne poate conduce la soluții mai adaptate 
nevoilor actuale.

Respectând principiile de protecție ale mediului, 
echitatea socială și dezvoltarea economică, avem bune 
șanse de a obține sustenabilitatea mobilității urbane 
gândită pe baza unei strategii de tip ASI - “avoid, 
switch, improve” (evită, schimbă, îmbunătățește). 
Urmărim astfel să evităm sau să reducem deplasările 
sau nevoia de deplasare, să schimbăm modalitățile 
actuale de deplasare cu unele mai eficiente energetic 
și să îmbunătățim eficiența funcționalităților existente 
folosind tehnologia.

Două dintre componentele importante ale 
mobilității urbane, infrastructura inteligentă de 
transport și managementul de trafic sunt integrate de 
soluția GreenWay.

Soluția GreenWay privește coridoarele de  
transport urban în mod holistic, în întregul lor, 

interdependent și nu ca suma a X intersecții. 
Algoritmul GreenWay este format din funcții 
matematice complexe și realizează coordonarea 
timpilor semafoarelor astfel încât generează undă 
verde pe coridoarele de transport urban, având 
următoarele caracteristici:

● se produce în ambele sensuri simultan;
● vehiculele se deplasează cu aceeași viteză pe 

ambele sensuri;
● funcționează indiferent de numărul de intersecții 

și/sau treceri de pietoni pentru care se aplică și 
indiferent de distanțele aleatorii dintre ele;

● promisiunea GreenWay este asigurarea undei 
verzi în trafic cu maximum o oprire pe toată lungimea 
drumului;

● acceptă variația timpilor de verde sau roșu, 
creând o infinitate de soluții funcționale;

● configurarea semafoarelor se adaptează 
șabloanelor de trafic existente la un moment dat;

● prioritizează traversarea intersecțiilor pentru 
transportul public prin procesarea semnalelor fizice 
emise de mijloacele de transport în comun utilizând 
hardware-ul proprietar GreenWay.

Componentele fizice ale soluției GreenWay 
presupun:

● software realizat cu mai multe tehnologii IT, ce 
include o serie de aplicații de introducere date / calcul 
/ configurare / simulare computerizată și aplicația de 
management al traficului. Administratorul străzilor 
poate realiza online managementul, dintr-un centru 
SCADA sau de pe terminale mobile.    

● hardware pentru gestiunea timpilor semafoarelor 
ce conține controlerul, dispozitivul de comunicație 
LoRaWAN între semafoare, cu mijloacele de transport 
în comun, cu aplicația de management al traficului 
și cu orice alt lucru din IoT, plăcile de putere pentru 

Decebal Puiu, Head of Sales, 
RED SPEKTRUM Iași:  
Soluție de optimizare 
a traficului urban
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alimentarea corpurilor de iluminat al fiecărui semafor, 
alimentare generală și altele.

Partea de hardware are funcționalități specifice 
cum ar fi:

● funcția de evitare a culorii verzi simultane;
● funcția de alertare pentru bec ars (inclusiv 

pentru becuri cu led) ce afișează alertă în aplicație și 
trimite sms-uri către numere de telefon desemnate ale 
administratorului local al străzilor;

● comunicația V2X – vehicle-to-everything;
● EVP – emergency vehicle preemption – poate fi, 

de asemenea, o funcționalitate standard.

Securizarea sistemului este de nivel dublu-bancar. 
Tot ce înseamnă software & hardware reprezintă 
soluții concepute, dezvoltate și implementate ca 
proiecte pilot de echipa Red Spektrum din Iași.

Implementările actuale Red Spektrum conduc la 
rezultate de reducere a timpului petrecut în trafic cu 
până la 47%.

În lume, soluții costisitoare de management al 
traficului rezolvă cu până la 15 % întârzierile în trafic, 
iar alte companii reușesc să ridice până la 40% acest 
procent.

Soluțiile de mobilitate urbană inteligentă presupun 
înțelegerea și voința comunităților, exemplele 
de bune practici fiind elocvente. Țări avansate în 
implementarea conceptelor de „Smart City” precum 
Olanda s-au aflat în aceeași situație a omniprezenței 
congestiilor în traficul urban în care ne aflăm în 
România. Este doar o problemă de opțiune.

Drd. Arh. Alexandru Iftimie 
Reziliență și Multihazard: 
Impactul tehnologiei și al 
sistemelor informaționale 
asupra rezilienței spațiului

Hazardul este, prin definiția sa, un eveniment fizic, 
un fenomen și/sau o activitate umană cu potențial 
dăunător, care cauzează pierderea de vieți omenești 
și daune asupra proprietăților, dar și daune socio-
economice și de degradare a mediului.

Situația din România
Orașele sunt și ele expuse în fața fenomenului 

multihazard, iar România este o țară cu un nivel ridicat 
de vulnerabilitate în fața acestui eveniment, de origine 
naturală sau antropică, lucru care necesită o abordare 
sistemică și inteligent coordonată a activității sistemului 
național de management al situațiilor de urgență. 

Situația în lume
La nivel mondial, fenomenul multihazard a provocat 

daune semnificative, iar factorii ce intensifică frecvența 
hazardurilor sunt legați de creșterea populației și 
concentrarea ei, alături de o creștere a vulnerabilității 
spațiului construit și implicit al comunităților, dar și de 
un management administrativ defectuos.

Reducerea factorilor de risc fundamentali
Această diminuare a riscului presupune încurajarea 

dezvoltării pe baza principiilor de durabilitate și 
de gestionare a ecosistemelor, printr-o mai bună 
planificare a utilizării terenurilor și prin dezvoltarea 
activităților ce favorizează reducerea nivelului de 
vulnerabilitate. Aceste măsuri pot fi structurale, ce se 
referă la orice construcție fizică pentru reducerea sau 
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evitarea posibilelor impacturi ale hazardurilor, care 
includ, de altfel, măsuri de inginerie și construcția 
de structuri și infrastructuri rezistente la multihazard. 
Măsurile nestructurale se referă la politici și principii, 
cum ar fi cele 23 de principii Smart City și utilizarea 
tehnologiei informației la nivel centralizat. 

Principiul rezilienței
Reziliența reprezintă o caracteristică a sistemelor 

ce ține de adaptabilitate și capacitatea acestora de a 
se reorganiza. Un oraș rezilient se poate caracteriza 
printr-o diversitate spațială care devine  funcțională 
prin acea adaptabilitate socială și modularitate 
scalară. Sistemele acestea reziliente se adaptează mai 
bine la schimbările cauzate de fenomenul multihazard 
sau în fața dezastrelor, se refac mai bine după aceste 
încercări dificile și totodată reușesc să se mențină și în 
vremurile favorabile.

Orașul rezilient dispune de anumite caracteristici 
precum flexibilitatea, care se referă la abilitatea sa de 
se adapta la diverse crize de naturi diferite, lucru ce 
se poate realiza prin introducerea de noi cunoștințe și 
tehnologii, dar și prin introducerea de principii Smart 
City. Reflexivitatea orașelor reziliente presupune o 
adaptabilitate în asimilarea de experiențe anterioare, 
în scopul gestionării eficiente a situațiilor de criză. 
Sistemele utilizează aceste cunoștințe pentru a susține 
deciziile viitoare, cu ajutorul sistemului informațional 

și al tehnologiei actuale.
Orașele reziliente sunt inclusive, dezvoltă sisteme 

de bună guvernanță și de conducere care pot asigura 
nevoile celor expuși la multihazard. Acestea concep 
sisteme și bunuri rezistente la șocuri și agresiune de 
orice natură.

Abordarea tehnologică și nevoia imple-
mentării principiilor Smart City

Smart City este o viziune a unui oraș futuristic ce 
integrează tehnologia prin sisteme informaționale 
și presupune un concept nou al relației dintre 
guvern, comunitatea de afaceri, managerii urbani și 
comunitatea academică. Un Smart City utilizează în 
mod inteligent tehnologia și sistemul informațional 
în scopul dezvoltării rezilienței sale, în așa fel încât 
acesta să răspundă nevoilor celor vulnerabili în fața 
expunerii lor la fenomenul multihazard.

Abordarea tehnologică și utilizarea sistemului 
informațional permite o mai bună gestionare a 
situațiilor de urgență tocmai prin utilizarea bazelor de 
date și prin analizarea acestora în timp real. Acest lucru 
poate facilita efortul autorităților în eventualitatea 
producerii de hazarduri.

Dezvoltarea unui astfel de sistem poate eficientiza 
sistemul actual, întrucât poate fi orientat către mai multe 
domenii, în așa fel încât scopul său final să fie salvarea 
de vieți omenești și reducerea pagubelor materiale.
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3 inovații tehnologice
pentru obținerea energiei regenerabile 

Potrivit Administrației SUA pentru Informații 
în domeniul Energiei (EIA), cantitatea de energie 
consumată de oameni la nivel global la sfârșitul anului 
2020 a fost peste 21.000 de TWh (teraWatt), iar în 
următoarele trei decenii consumul global de energie 
va crește cu 50%.

Însă, indiferent de cantitatea de energie consumată, 
importantă este și sursa energiei pe care o consumăm 
la nivel global. Astăzi, peste patru cincimi din 
cantitatea de energie la nivel global este rezultatul 
arderii combustibililor fosili neregenerabili. 

Nevoia de acțiune
Suntem martori ai schimbărilor climatice și ai 

multiplicării dezastrelor naturale ce se petrec la nivel 
global. Iar aceste aspecte sunt două dintre motivele 
pentru care cu toții trebuie să ne concentrăm mai mult 
pe conceptul de durabilitate și pe noi moduri în care 
putem produce energie regenerabilă. 

La momentul actual, nu există suficiente resurse de 
energie regenerabilă care să răspundă cererii globale. 
Nici cele mai mari ferme solare sau parcuri eoliene 
nu sunt suficiente. De aceea, noi resurse „verzi” de 
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energie sunt necesare pentru planeta noastră. Unii 
cercetători vorbesc de energie „albastră” din oceane, 
alții de electricitate generată de picăturile de ploaie 
sau de electricitate produsă pe baza unor particule 
asemănătoare nisipului. Iar astfel de soluții trebuie să 
fie de interes major pentru orașele inteligente în lupta 
împotriva schimbărilor climatice!

Energie „albastră” din oceane

Inginerul oceanic Ian Young și matematicianul 
Agustinus Ribal își concentrează activitatea pe 
modul în care se poate genera energie electrică 
prin intermediul oceanelor. Cei doi au analizat date 
obținute prin satelit și o rețea globală de geamanduri 
din oceane, descoperind că cele mai înalte valuri 
oceanice devin din ce în ce mai înalte odată cu trecerea 
timpului. La fel se întâmplă și în cazul vânturilor 
oceanice. Iar în acest context, putem vorbi de cantități 
mai mari de energie produse de oceane. 

În 2017, Agenția Internațională de Energie estima 
că energia care există în valurile de la nivel global este 
în valoare de aproximativ 80.000 TWh (teraWatt), iar 
din această cantitate peste 4.000 de TWh ar putea fi 
colectați și transformați în electricitate. 

Astăzi, liniile de coastă, porturile și mareele de 
la nivel global sunt folosite în diverse experimente 
și teste pentru a stabili capacitatea utilizării acestora 
în procesul de generare a energiei. Un exemplu este 
strâmtoarea Gibraltar, teritoriu englez care se extinde 
din Spania până în Marea Mediterană. În acest loc, opt 
brațe mecanice albastre sunt atașate de geamanduri 
aflate la distanță. La acest moment, aceste brațe 
metalice pun în funcțiune pistoane care generează 
lichid hidraulic într-o centrală electrică de pe uscat. 
Lichidul hidraulic duce la rotirea unui hidromotor 
care generează electricitate. Acesta este unul dintre 
exemplele care arată modul în care valurile mărilor/
oceanelor pot fi folosite pentru generarea electricității. 

Picăturile de ploaie și becurile LED

O echipă de cercetători de la Universitatea din 
Hong Kong au dezvoltat recent un generator de 
electricitate pe bază de picături de ploaie. Acest 

sistem de generare a energiei electrice are o eficiență 
ridicată în procesul de conversie a energiei și o 
densitate instantanee a electricității. Crearea acestui 
model de generare a energiei electrice a fost detaliat 
de către cei doi cercetători în Jurnalul „Nature”. 
Potrivit descoperirilor, o singură picătură de ploaie 
permite generatorului să producă 140V. Iar această 
energie este suficientă pentru a alimenta 100 de becuri 
LED mici. Ori de câte ori plouă, picăturile de apă sunt 
colectate de generator până acesta atinge punctul de 
saturație. 

O astfel de descoperire poate avea un impact major 
asupra gestionării crizei de energie la nivel mondial 
și poate contribuie la susținerea și promovarea mai 
accentuată a politicilor și inițiativelor de dezvoltare 
durabilă. Atât apa de ploaie, cât și apa mării pot fi folosite 
pentru generarea energiei electrice, iar acest studiu 
reprezintă un pas înainte în ceea ce privește cercetarea.

Particule asemănătoare nisipului pentru 
generarea energiei electrice 

Inginerii de la Laboratoarele Naționale Sandia, 
SUA au inventat un receptor de particule, tehnologie 
a cărei scop este de a genera electricitate din turnurile 
de energie solară. Acest receptor funcționează pe baza 
unor mici particule ceramice asemănătoare nisipului 
care circulă printr-un fascicul de lumină solară 
concentrată. Lumina soarelui permite încălzirea 
acestor particule, care se comportă ca spații de 
depozitare a căldurii necesare pentru producerea 
electricității, folosind o turbină cu aburi. 

Particulele mici asemănătoare nisipului înlocuiesc 
sarea topită care este folosită ca spațiu de depozitare 
a energiei în interiorul turnurilor de energie solară. 
Aceste particule au capacitatea de a depozita căldură 
la o temperatură mult mai ridicată decât sarea topită - 
fără a întâmpina diverse dificultăți de natură chimică. 
Particulele pot fi folosite la temperaturi de peste 1.000 
de grade Celsius. Astfel, simplul fapt de a dispune 
de un asemenea sistem de stocare a energiei permite 
producerea de electricitate chiar și atunci când lumina 
soarelui este în cantitate mică. 
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Big Data și Open Data 
pentru administrații eficiente 

Orașele inteligente se dezvoltă și adoptă soluții 
bazate pe tehnologie și eficiență pentru a crește 
calitatea vieții locuitorilor lor - de la transport la 
educație, sănătate sau energie. Iar soluțiile smart 
city care se bazează pe Big Data și Open Data sunt 
soluții bazate pe o cultură „deschisă”, transparentă, 
a informațiilor accesibile tuturor. Pentru a dezbate 
aceste două tehnologii atât de importante pentru un 
Smart City și pentru a înțelege rolul lor în dezvoltarea 
administrațiilor publice, am stat de vorbă cu Radu 
Puchiu, Co-Fondator H.appyCities și Ciprian 
Caragea, Prorector Universitatea Ecologică. 

Smart City Magaizne: Ce înseamnă Big Data și 
Open Data și de ce sunt importante acestea pentru 
un oraș inteligent? Cum sunt cele două concepte 
interconectate?

Ciprian Caragea: Big Data este un domeniu 
foarte actual în ultimii cinci ani. Volumul de date 
generat de oameni la nivel mondial a fost deja depășit 
de volumul de date generat de dispozitive, aplicații, 
telefoane mobile sau conexiuni de internet. Toate 
aceste date se află în servere în cloud, iar analiza 
și utilizarea acestora este extrem de importantă. 
Trebuie să știm cu le facem să fie utile, pentru că 

simpla lor generare și stocare nu este absolut deloc 
utilă. Datele trebuie să producă valoare, rezultate, 
rapoarte, care vor sta la baza unor decizii luate atât 
de către factorul uman (putem să luăm decizii la 
nivel individual pe baza analizei datelor), cât și de 
către aplicațiile software și dispozitive, ce pot lua 
singure  anumite decizii pe baza datelor colectate din 
lumea largă. Conceptul de Open Data este legat de 
Big Data pentru că datele despre care vorbim sunt 
date deschise, care pot fi accesate ușor, fără eforturi 
comerciale și în mod liber, fără a avea nevoie de vreo 
subscripție. În ziua de azi, volumul datelor a crescut 
foarte mult prin punerea la dispoziție către publicul 
larg a informațiilor atât de către instituțiile centrale 
ale statelor și instituțiile mondiale, cât și de instituțiile 
locale. Big Data înseamnă volum, varietate și viteză. 
Open Data se bazează pe trei principii importante: 
transparență, participare și colaborare.

Smart City Magazine: Ce date generăm în calitate 
de cetățeni? Ce date sunt generate de dispozitivele la 
care cetățenii se conectează?

Ciprian Caragea: Datele generate de noi toți sunt 
generate prin voința noastră, printr-o acțiune directă. 
De pildă, în momentul când accesăm o pagină de 
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internet pe telefon, automat am generat date. La fel 
și în cazul rețelelor de socializare, orice interacțiune, 
orice mesaj, orice reacție este generată noi. În 
ceea ce privește conținutul generat de dispozitive, 
telefonul personal generează singur date prin simpla 
noastră deplasare dintr-un loc în altul. Telefonul 
are o multitudine de senzori care măsoară numărul 
de pași, viteza, locația prin GPS, etc. Un exemplu 
sugestiv sunt și datele generate de aplicația Waze. 
Prin simpla deschidere a aplicației pe telefon, cu 
toții suntem parte dintr-o comunitate și distribuim 
informații despre congestionarea traficului cu ceilalți 
participanți. Toate datele deschise ale autorităților 
împreună cu toate datele companiilor și toate datele 
provenite din rețelele de socializare pot reprezenta 
împreună conceptul de Big Data. 

Smart City Magazine: De ce sunt importante Big 
Data și Open Data pentru orașele inteligente?

Radu Puchiu: Orașele inteligente sunt cele 
care generează soluții la problemele pe care le are 
comunitatea. Chiar dacă tehnologia este importantă 
în implementarea soluțiilor Smart City, se pierde 
din vedere resursa umană necesară pentru generarea 
soluțiilor pentru comunitate. Din punctul meu de 
vedere, open data are un mare potențial. Astăzi, este 
inacceptabil să nu deschizi date, pentru că sunt atât de 
multe resurse, încât este absurd să crezi că poți colecta 
date doar dintr-o sursă. Un oraș care nu deschide date 
nu este smart. Spre exemplu, STB hotărăște să nu 
ofere datele sale către Google, pentru că se bazează 
pe aplicația proprie de furnizare a datelor despre 
transport. Însă, Google poate prelua datele acestea 
de la un număr de telefoane al căror deținători se 
deplasează cu transportul în comun. De aceea, este 
ineficient să păstrezi anumite date cu argumentul că le 
vei folosi doar tu. Potențialul Open Data este maxim 
printr-o schimbare la nivelul culturii, mai exact, o 
schimbare care are în vedere transformarea orașului 
într-o platformă de date. Acesta ar fi un rol Smart al 
unui oraș. O instituție publică ce oferă date deschise 
este o instituție care favorizează dezvoltarea în direcția 
inovației, transparenței și a încrederii comunității. 

Smart City Magazine: Credeți că administrația 
publică din România este transparentă la momentul 
actual?

Radu Puchiu: Transparența nu este un proces 
mecanic. Vorbim de o cultură a transparenței. O 
primărie care pune la dispoziție date deschise nu 
doar oferă transparență, însă, în timp, stimulează 
calea către soluții, către start-up-uri și către inovație, 
care poate lua amploare. Dacă o instituție își înțelege 
acest rol, înțelege nevoia de date deschise pentru 
dezvoltare viitoare. De exemplu, dacă un primar pune 
la dispoziție date deschise despre calitatea aerului în 
jurul școlilor, va atrage soluții din partea mediului 
academic, dar va crește și încrederea comunității în 
activitatea pe care o desfășoară.

Smart City Magazine: Care sunt domeniile/
industriile către care ar trebuie să ne uităm atunci 
când vorbim de Big Data și Open Data?

Ciprian Caragea: Este important de unde 
luăm datele. Când vorbim de educație, de sănătate, 
de traficul rutier, datele ar trebui să provină de la 
instituțiile care gestionează oficial datele. Uneori, 
în Big Data, se întâmplă ca datele din rețelele de 
socializare să fie utilizate de instituțiile publice pentru 
a gestiona mai bine medicamentele în perioadele de 
gripă. Spre exemplu, în urmă cu câțiva ani, un lanț 
de farmacii și-a redistribuit resursele de medicamente 
pentru gripă din depozit pe baza emoticoanelor și 
mesajelor postate pe o rețea de socializare de către 
utilizatori. S-au stabilit anumite focare de gripă și 
s-a făcut distribuția medicamentelor pe baza acestor 
informații. Este important să colectăm date oficiale, 
provenite de la specialiști. Datele trebuie să fie 
corecte, relevante și valabile în timp.

Smart City Magazine: Ce credeți despre 
componentele de privacy  și GDPR în Open Data?

Ciprian Caragea: Când vorbim de Open Data 
este absolut clar că nu discutăm de date cu caracter 
personal sau sensibil. Însă, uneori, datele pot însemna 
și date financiare nepublicate încă oficial provenite 
de la un business. Nu discutăm la date deschise 
despre confidențialitate pentru că automat legislația 
privind datele cu caracter personal trebuie respectată 
în toată lumea. La nivel personal, fiecare dintre 
noi împărtășește date privind activitatea pe care o 
desfășoară fără a da un nume și poate vedea modul în 
care sunt folosite acele date.
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Criza sanitară generată de pandemia de 
COVID-19 a determinat schimbări majore atât 
la nivelul instituțiilor publice, cât și în mediul 
privat. Instrumentele digitale s-au dovedit a fi un 
real sprijin și un element indispensabil asigurării 
continuității activităților umane, demonstrând 
nevoia din ce în ce mai accentuată pentru digitalizare 
și pentru implementarea proiectelor tip Smart City, 
ce contribuie la eficientizarea activitaților de zi cu 
zi ale cetățenilor. Necesitatea de modernizare, de 
accesibilitate și de conectivitate a fost din ce în ce 
mai vizibilă de-a lungul acestui an, iar digitalizarea 
este unul dintre instrumentele care răspunde acestor 
nevoi!

Accelerarea dezvoltării tehnologiei 5G
Nevoia de conectivitate nu era una nouă înainte de 

izbucnirea pandemiei, însă, pe fondul epidemiologic 
declanșat încă din februarie 2020, conectivitatea a 
devenit un imperativ pentru continuitatea activităților 
cotidiene desfășurate de oameni. Aproape spontan, 
odată cu impunerea unor măsuri stricte de limitare 
a răspândirii virusului, s-a resimțit nevoia unei 
conectivități mai rapide și mai eficiente pentru 
derularea activităților profesionale, în special 
de la domiciliu. Am avut și continuăm să avem 
nevoie de rețelele mai bune și mai rapide pentru a 
putea rămâne conectați, iar una dintre soluții este 
tehnologia 5G. Din fericire, pandemia a facilitat și a 
stimulat dezvoltarea tehnologiei 5G, iar foarte multe 

companii de telecomunicații sunt pe drumul cel bun 
în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor lor în 
sfera tehnologiei 5G. Spre exemplu, în luna mai, 
compania Verizon a lansat un laborat virtual pentru 
a testa tehnologia 5G și a oferit acoperire full 5G 
în San Diego, California. De asemenea, compania 
Qualcomm a anunțat că peste 60% dintre dispozitivele 
pe care le-a furnizat în primul trimestru al anului 
aveau la bază tehnologia 5G.

La începutul lunii octombrie, Samsung și compania 
de telecomunicații japoneză KDDI au anunțat 
un parteneriat pentru a-și extinde colaborarea în 
domeniul tehnologiei 5G în Japonia. Prin intermediul 
acestei colaborări, cele două companii vor verifica 
și vor evalua posibilele soluții de rețea 5G pentru 
companii. Totul pentru a îmbunătăți productivitatea 
și experiența utilizatorilor lor. Samsung și KDDI vor 
verifica use case-urile 5G pentru întreprinderi și vor 
dezvolta noi modele de afaceri. Parteneriatul acestora 
va susține companiile în procesul de explorare a noi 
oportunități de business în rețelele 5G.

La începutul lunii octombrie, Nokia a anunțat 
că a semnat 17 noi acorduri comerciale 5G în cel 
de-al treilea trimestru al anului. Nokia a ajuns la 
100 de contracte comerciale 5G semnate cu clienți 
individuali și la un total de 160 de acorduri comerciale 
5G. Compania menționează că este prezentă pe „toate 
piețele 5G timpurii”, având un portofoliu care începe 
să câștige popularitate în rândul întreprinderilor. 12% 
dintre tranzacțiile privind produsele 5G ale companiei 
sunt reprezentate de întreprinderi, în calitate de clienți.

Big Data și analiza datelor
Companiile și instituțiile publice care nu au înțeles 

încă necesitatea colectării de date și utilizarea acestora 
pentru a lua decizii în timp real la nivelul orașelor, vor 
avea numeroase dezavantaje în anul 2021. Folosirea 
Big Data și analizarea datelor a cunoscut de-a lungul 
anilor o creștere graduală, însă pandemia de COVID-19 
a făcut mult mai vizibilă nevoia de date pentru 
gestionarea situațiilor de criză și pentru adoptarea unor 
măsuri eficiente de către autoritățile publice.

Spre exemplu, compania Johns Hopkins și 
compania SAS de analiză a datelor din SUA au creat 
panouri de date medicale care reuneau date dintr-o 
multitudine de surse pentru a sprijini guvernele și 
companiile să ia decizii adecvate pentru protejarea 
cetățenilor, a angajaților și a altor părți interesate. 
Datele și analiza datelor sunt, de asemenea, folosite 
pentru a urmări persoanele cu care a luat contact un 

5 trenduri 
ÎN TRANSFORMAREA 
DIGITALĂ ÎN 2020
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om infectat cu noul coronavirus.
Chiar dacă datele erau colectate de numeroase 

companii și instituții publice într-o măsură mai mică 
sau mai mare și înainte de declanșarea pandemiei, 
criza sanitară a „forțat” și a stimulat procesul de 
analiză a datelor pentru a putea fi folosite în timp real 
în scopul adoptării unor decizii critice pentru siguranța 
populației. Aceste fapte ne demonstrează că investițiile 
în analiza datelor și în perfecționarea modului în care 
sunt colectate datele vor fi în continuare trenduri pentru 
procesul de transformare digitală.

Inteligența Artificială (AI) și Machine 
Learning - o nouă resursă a companiilor

După cum am precizat anterior, importanța datelor 
pentru gestionarea situațiilor de criză este deosebit 
de mare și va continua să fie și în viitor. Însă, datele 
nu ar fi atât de utile în lipsa unor tehnologii care să 
le analizeze. În ultimele luni, companiile au folosit 
din ce în ce mai mult inteligența artificială și machine 
learning pentru a obține diverse perspective asupra 
datelor pe care le colectează. Cele două tehnologii 
sunt importante pentru analiza datelor din cel puțin 
trei perspective: viteză, volum și convenabilitate.

Totodată, inteligența artificială și-a dovedit utilitatea 
și pe perioada carantinei la nivel global, fiind un 
instrument util companiilor pentru asigurarea relațiilor 
cu clienții. Numeroși roboți IA au fost utilizați pentru a 
purta conversații și pentru a menține relațiile cu clienții.

Extinderea dezvoltării mașinilor conectate și 
a dronelor

Datorită pandemiei și a nevoii de conectivitate și 
mobilitate, anul 2020 a fost unul al expansiunii și al 
dezvoltării în sfera mașinilor conectate și a utilizării 
dronelor pentru transport de bunuri.

La mijlocul anului în curs, companiile Mercedes 
și NVIDIA au anunțat un parteneriat care va facilita 
integrarea computerelor NVIDIA în mașini până în 
anul 2024. Un alt exemplu este compania Tesla ale cărei 
mașini și noul design al camioanelor au produs vânzări 
substanțiale în ciuda incertitudinilor economice.

De asemenea, dronele au fost folosite pentru 
comunicarea și respectarea regulilor de distanțare 
socială pe timpul carantinei, dar și pentru livrarea de 
echipamente medicale.

Tehnologia Blockchain
Tehnologia blockchain a fost un aliat de încredere 

pentru foarte multe guverne la nivel global de-a lungul 
acestui an. În aprilie 2020, Departamentul de Securitate 

Națională, SUA a numit tehnologia blockchain ca fiind 
una esențială în lupta împotriva noului coronavirus și în 
acțiunile de redresare a economiei.

Lanțurile de aprovizionare la nivel global au 
fost afectate de contextul epidemiologic declanșat. 
Tehnologia blockchain are potențialul de a contribui la 
funcționarea adecvată a acestor lanțuri de aprovizionare 
prin procesarea și verificarea tranzacțiilor într-un 
mod rapid. Domeniul economic poate fi principalul 
catalizator pentru a face din tehnologia blockchain un 
accesoriu esențial în toate domeniile de activitate, ce 
permite continuarea firească a activităților în situații 
de criză.

Cloud computing - o tehnologie esențială 
pentru accelerarea transformării digitale

Piața pentru serviciile de cloud computing a 
crescut semnificativ de-a lungul ultimilor zece ani, 
însă pandemia de coronavirus i-a oferit acestei 
industrii o nouă relevanță. Majoritatea companiilor și 
instituțiilor publice lucrează în mediul online, în regim 
de telemuncă, iar continuarea acestei practici aduce cu 
sine noi provocări. Educația digitală și telemedicina 
sunt două dintre industriile care au prins și continuă 
să prindă amploare în contextul epidemiologic actual.

Pe acest fundal, o infrastructură consolidată de 
cloud computing este un element vital al operațiunilor 
pe care le desfășoară companiile. Pentru a accelera 
transformarea digitală, orice organizație se poate 
orienta către următoarele trei aspecte cu privire la 
cloud computing:

● Stocare: în mod ideal, orice organizație 
trebuie să gestioneze zilnic cantități mari de date. 
Însă, costurile pentru crearea și menținerea tuturor 
echipamentelor hardware și software necesare pentru 
a pune în funcțiune o astfel de infrastructură pot fi 
mari. Dar, folosirea serverelor virtuale poate contribui 
la economisirea resurselor.

● Resursele computaționale: pentru că este 
nevoie de posibilitatea de a derula și de a gestiona 
activități de oriunde și în orice moment, resursele 
computaționale sunt o necesitate. Un model ideal este 
acela în care există infrastructuri independente pentru 
fiecare activitate/proiect, care pot să permită sinergia 
între mai multe activități.

● Scalabilitatea: flexibilitatea este un lucru necesar 
pentru orice organizație, fie ea publică sau privată, iar 
adaptarea în procesul de transformare digitală este un 
„must”.
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Până în 2030, la nivel mondial, vor fi 41 de 
milioane de mașini conectate 5G pe drumurile orașelor 
inteligente. Iar acest număr va crește până la 83 de 
milioane până în 2035, potrivit unui raport de analiză 
a utilizării tehnologiei 5G în domeniul automobilelor 
și al transportului inteligent. O treime dintre aceste 
mașini care funcționează pe baza tehnologiei 5G 
vor funcționa pe tehnologia de comunicare C-V2X, 
ce permite comunicarea mobilă a mașinilor cu alte 
entități interconectate. 

Mașinile bazate pe tehnologia de comunicare 
C-V2X vor spori siguranța drumurilor și vor îmbunătăți 
ecosistemul rutier. Această tehnologie C-V2X 
presupune instalarea unor senzori de date în mașini 
care vor permite axarea pe protecția persoanelor care 
utilizează drumurile publice și care pot fi vulnerabile 
în trafic, precum pietoni sau bicicliști. Prin acest 
tip de conectivitate celulară 5G, experții prevăd și 
posibilitatea de reducere semnificativă a deceselor 
cauzate în trafic.

Tehnologia și mecanismul de comunicare 
C-V2X al vehiculelor 

Mecanismul V2X celular este un sistem global de 
comunicare al vehiculelor cu lumea înconjurătoare 
(vehicle-to-everything). Acest mecanism a fost creat 
pentru îmbunătățirea siguranței rutiere și pentru a promova 
sisteme de transport inteligente, precum autovehicule 
autonome. Acest concept a fost dezvoltat de către 3GPP - 
3rd Generation Partnership Project Organisation. 

Tehnologia C-V2X folosește conectivitatea mobilă 
standardizată 4G LTE sau 5G a organizației 3GPP. 
Această conectivitate permite trimiterea și captarea 
de semnale de la un vehicul la altele, la oameni sau 
la obiecte/dispozitive. Cu alte cuvinte, acest tip de 
mecanism conectează o mașină la alte mașini, la 
pietoni, bicicliști sau alte obiecte din trafic precum 
semafoare din apropiere. Sistemul funcționează fără 
asistență de rețea și are o rază de acțiune de 1.6 km. 

C-V2X permite comunicarea vehiculelor cu 
obiecte aflate în mișcare pe drumurile publice și 
pe marginea acestora. Această tehnologie permite 
reducerea numărului de accidente rutiere. Iar acesta 
este unul dintre motivele pentru care se bucură de 

o atenție sporită din partea giganților din industria 
de automobile, dar și a operatorilor de telefonie 
mobilă. Companii precum Audi, BMW, Tesla și 
Toyota fac echipă pentru a desfășura experimente 
pe baza tehnologiei C-V2X pentru o viitoare lansare 
comercială a tehnologiei.

Prima mașină conectată 5G în China
La mijlocul anului 2020, China Telecom a anunțat 

producerea primei mașini din lume care va funcționa 
pe baza tehnologiei 5G. Mașina este numită ”HiPhi” 
de către HiPhi, o marcă subsidiară a companiei Human 
Horizons. Mașina face parte din planul strategic 
de dezvoltare al companiei care include vehicule 
inteligente, transport inteligent și orașe inteligente. 

Scopul companiei Human Horizons este de a 
dezvolta tehnologii inteligente de transport care vor 
transforma mobilitatea viitorului. Iar acest lucru va 
contribui la avansul orașelor inteligente. În parteneriat 
cu China Telecom, compania va face cercetare privind 
tehnologia 5G și implementarea acesteia. Această 
colaborare va accelera comercializarea tehnologiei 
5G în industria vehiculelor autonome.

Mașina HiPhi va avea prima arhitectură din 
lume care va fi orientată către om (HOA). Această 
arhitectură se auto-adaptează și învață să creeze soluții 
diversificate pentru a spori experiența utilizatorului. 

Acest tip de mașină conectată este capabilă să 
analizeze cantități mari de date și să ia decizii, potrivit 
celor două companii. Pentru a face aceste lucruri, 
mașina se va folosi de cloud computing și de un 
sistem de analiză a datelor. Mașina va fi alimentată 
electric și va se baza pe o rețea de comunicare 
5G-V2X. De asemenea, va avea peste 500 de senzori 
care vor procesa capacitatea mașinii de a se conecta 
cu alte mașini și cu alți participanți la trafic. Cel mai 
probabil, lansarea comercială a mașinii va avea loc la 
începutul anului 2021. 

Tehnologia 5G în  
industria automobilelor
Viitorul mobilității urbane?
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Conservarea resurselor naturale 
prin soluții durabile: Energie și apă 
„curată”
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Resursele naturale sunt limitate, iar gestionarea 
adecvată a acestora pentru un viitor sustenabil este 
esențială. Spre exemplu, în contextul conștientizării 
impactului asupra mediului înconjurător a activității 
umane, este importantă implementarea unor soluții 
„curate” de producere a energiei sau de conservare a apei. 

Soluțiile tehnologice, și nu numai, permit  
reducerea emisiilor de carbon și contribuie la 
conservarea resurselor naturale, precum apa sau 
energia. Astfel de soluții sunt valabile pentru 
numeroase domenii, iar unul dintre cele mai 
interesante vizează un obiectiv fundamental la nivel 
global: desalinizarea prin intermediul energiei solare 
pentru o mai bună calitate a apei la nivel global. 

Cum să produci apă prin desalinizare și 
distilare solară

Resursele de apă dulce ale Terrei sunt limitate la 
anumite zone geografice la nivel global. Însă, ceea 
ce este puțin cunoscut, este faptul că resursele de apă 
sărată sunt aproape inepuizabile la nivelul planetei. 

Desalinizarea este procesul prin care sarea din 
compoziția chimică a apei este îndepărtată, iar mai 
apoi, poate fi obținută apă dulce. Este un proces 
pe baza căruia s-au făcut numeroase experimente. 
Unul dintre acestea se numește în termeni chimici 
osmoză inversă și oferă un nivel ridicat de eficiență în 
eliminarea impurităților din apă. 

O altă metodă de bază pentru tratarea apei este 
distilarea solară. Pe baza acesteia, apa sărată este 
încălzită cu căldură/energie generată de soare până 
când începe să se evapore, colectând și condensând 
vapori. Această metodă este una eficientă de 
îndepărtare a sării din apă, dar și a mineralelor și 
a impurităților. Însă, metoda nu este suficient de 
eficientă astfel încât să fie practicată la nivel industrial. 
Prin intermediul unor îmbunătățiri aduse acestei 
tehnologii solare, poate fi făcut un pas semnificativ 
în direcția producerii de apă și a echilibrării balanței 
dintre producția de apă și consumul de energie.

Relația dintre apă și energie
Producția de energie și rezervele de apă potabilă 

sunt puternic interconectate. În mod istoric, atât 
producția de energie, cât și cea de apă necesită 
cantități substanțiale din cele două resurse. În locurile 

în care se fac eforturi de desalinizare, pânza freatică 
este supusă de cele mai multe ori unui stres, iar zona 
este de obicei deșertificată. Recoltarea apei în acest 
mod este solicitantă, întrucât se folosește energie 
termică derivată din arderea produselor petroliere. 
Aceste produse petroliere, la rândul lor, necesită apă 
în timpul proceselor de extracție și rafinare. Tot acest 
proces reprezintă un adevărat cerc vicios. 

Cum am menționat, producerea de apă necesită 
energie, iar producerea de energie presupune utilizarea 
apei. Mai mult decât atât, emisiile de carbon generate 
de producerea de energie sunt factori care contribuie 
la contaminarea rezervelor de apă dulce existente, 
care necesită ulterior purificare, proces ce implică din 
nou utilizarea unor cantități mari de apă și energie. 
Însă, există și soluții promițătoare în acest sens. Una 
dintre acestea este cea care presupune combinarea 
celulelor solare cu procese inovatoare de desalinizare, 
făcând posibil accesul la resurse de apă dulce la scară 
locală și industrială. 

Tehnologia solară - un instrument util 
Pentru că distilarea solară este o metodă ineficientă 

de a încălzi cantități mari de apă sărată, putem folosi 
energia solară pentru a alimenta mașinării care au 
această capacitate. 

Prin folosirea energiei solare pentru a face posibile 
eforturile de desalinizare prin osmoză inversă, poate 
fi ruptă legătura permanentă între aprovizionarea cu 
apă și emisiile de carbon generate de acest proces. 
Astfel, este redusă cantitatea uriașă de gaze cu efect 
de seră de natură industrială, iar apa care a fost folosită 
în procesul de extracție, rafinare și transportare a 
combustibilului respectiv poate fi folosită în alte 
scopuri. 

Vorbim de un proces care presupune ca energia 
regenerabilă să fie folosită în mod strategic în cele 
mai mari și importante industrii. Un astfel de proces 
poate fi extrem de util în regiunile în care apa este o 
resursă limitată. 
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E-voting - potențial de eliminare
a corupției?

Întreg procesul de transformare digitală generat de 
pandemia de coronavirus oferă noi perspective pentru 
interacțiunea dintre cetățeni și instituțiile publice. În 
acest context, unul dintre aspectele pe care orașele 
inteligente trebuie să se concentreze este securitatea 
datelor. Digitalizarea oferă noi posibilități pentru cetățeni, 
facilitând numeroase activități din viața de zi cu zi. 

Orașele inteligente care își îndreaptă atenția 
către servicii publice digitale și e-guvernare se 
concentrează, de asemenea, și pe economii digitale. 
Pe lângă acestea, o componentă importantă a orașelor 
inteligente este și cea legată de sisteme de e-voting 
care pot aduce o schimbare în termeni de organizare 
și desfășurare a alegerilor. Iată câteva exemple de 
bună practică care sunt o adevărată inspirație!

E-guvernare la Moscova
Printre orașele lumii care dezvoltă componenta 

de e-guvernare este Moscova. Potrivit unui studiu 
realizat în 2019 de United Nations E-Government pe 
baza a 60 de indicatori asupra 40 de orașe care oferă 
servicii digitale, Moscova a obținut un scor de 55 de 
indicatori din cei 60, în mare parte pentru conținut 
digital și implicarea civică în mediul digital. Datorită 
sistemului de e-guvernare al orașului, cetățenii au 
acces la peste 222 de servicii publice digitale oferite 
de autorități. 

Însă, pe lângă servicii publie digitale, sistemul de 

e-guvernare din Moscova are și o altă dimensiune, cea 
legată de e-voting. Introdus încă din 2014, sistemul de 
vot non-politic denumit „Active Citizen” constă într-o 
aplicație pentru telefonul mobil prin intermediul căreia 
cetățenii își exprimă opinia cu privire la numeroase 
probleme și aspecte ce țin de dezvoltarea orașului, 
precum noi rute de transport public sau limite de 
viteză în anumite zone ale orașului. „Active Citizen” 
este utilizată de peste 3 milioane de cetățeni. Pentru a 
spori transparența, guvernul a integrat în platformă și 
tehnologia blockchain.

„Datorită aplicației Active Citizen, locuitorii din 
Moscova se pot implica în dialog direct cu autoritățile 
și pot contribui la luarea unor decizii importante. 
Proiectul este unic și de neegalat în lume. Principalul 
obiectiv este de a colecta cât mai multe păreri ale 
cetățenilor cu privire la modul în care se dezvoltă 
orașul, dar și pentru a monitoriza implementarea 
proiectelor pe care le susțin majoritatea locuitorilor. 
Fiecare cetățean trebuie să înțeleagă că votul lui 
este important: este minunat să vezi cum orașul 
se schimbă prin decizii luate pe baza participării 
cetățenilor”, menționează Alexander Pishchelko, 
Director al Noilor Tehnologii de Management, SPI.

O altă platformă ce oferă posibilitatea 
exprimării cetățenilor în Moscova este platforma 
de crowdsourcing „Crowd”, ce permite publicului 
să propună idei și sugestii despre îmbunătățirea 
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proiectelor implementate în Moscova. Peste 150.000 
de cetățeni folosesc această platformă de e-voting. 
Cele două platforme de e-voting menționate au dus la 
implementarea a numeroase proiecte de dezvoltare la 
nivelul orașului. 

E-guvernare și e-voting în Vietnam 
În 2019, guvernul din Vietnam a lansat un sistem 

de e-cabinet cu scopul de a crește efi ciența în cadrul 
activității autorităților guvernamentale, prin scăderea 
numărului ședințelor față în față și a utilizării hârtiei. 
Acest sistem a fost un prim pas în direcția transformării 
Vietnamului într-o țară Smart. 

Compania de telecomunicații Viettel a furnizat 
platforma personalizată de e-cabinet care ajută la 
stocarea, gestionarea și actualizarea documentelor 
pentru întâlnirile guvernamentale, într-o manieră 
sigură. Platforma trimite notifi cări automate și 
mementouri către cei vizați. Acest sistem oferă 
posibilitatea de a vota electronic prin intermediul 
semnăturii digitale. Sistemul a fost pentru prima 
dată folosit în cadrul unei întâlniri guvernamentale 
prezidată de Nguyen Xuan Phuc, prim-ministrul 
Vietnamului. În timpul întâlnirii, votul online a fost 
folosit cu privire la un decret legat de identifi carea 
electronică, prin intermediul tabletelor electronice. 
Patru dintre membrii cabinetului care nu au putut fi  
prezenți au participat la vot online, prin intermediul 
acestui sistem. 

Potrivit reprezentanților guvernului, acest sistem 
este unul promițător, pentru că poate preveni actele 
de corupție, întrucât toate datele sunt înregistrate în 
format digital. Sistemul va contribui la eliminarea 
barierelor pe care le întâmpină afacerile și start-up-
urile, susținând economia națională.

Elveția - e-voting pe baza tehnologiei 
blockchain

Încă din 2018, în orașul Zug din Elveția a fost 
implementat un sistem de e-voting bazat pe tehnologia 
blockchain care continuă să fi e un real succes, 
contribuind la efi cientizarea sistemului electoral.

Potrivit unui raport care a analizat impactul și 
rezultatele sistemului de e-voting implementat în 
orașul Zug, opt din zece participanți sunt entuziasmați 
de adoptarea acestui sistem. 16% dintre participanții la 
studiu au exprimat îngrijorări cu privire la securitatea 
pe care o presupune sistemul de e-voting. Însă, cu 
toate acestea, conceptul de e-voting a fost și continuă 
să fi e apreciat de locuitorii orașului din Elveția. 
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TOGGL.COM/PLAN

OAMENII
PE PRIMUL LOC
Aplicația de planifi care a proiectelor 
“toggl plan” pune în prim plan oamenii. 
Calendarul proiectelor este foarte bine 
realizat din punct de vedere vizual, 
făcând mult mai ușoară optimizarea 
programului fi ecărui coechipier și 
fi nalizarea fi ecărui proiect la timp.
Muncește inteligent cu un program 
de planifi care simplu și cu un design 
plăcut. Planifi că programul fi ecărei 
persoane într-un mod efi cient având o 
imagine clară de ansamblu a sarcinilor 
fi ecărei 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.

CUM POȚI LUCRA
MAI UȘOR CU ECHIPA TA

angajarea unor noi experți.



Tehnologia Hyperloop - ultimele inovații 

Una dintre posibilele modalități de transport 
ale viitorului, tehnologia Hyperloop, înregistrează 
progrese în dezvoltarea și implementarea sa în orașele 
inteligente. La nivel internațional, sunt din ce în ce în 
mai multe inițiative de testare care pun în lumină noi 
aspecte cu privire la această tehnologie de transport. 
Cât de benefică va fi această tehnologie pentru orașele 
inteligente? Va deveni aceasta unul dintre principalele 
mijloace de transport ale viitoarelor orașe inteligente?

Hyperloop în Europa
Compania spaniolă Zeleros este principalul actor și 

lider în dezvoltarea tehnologiei hyperloop în Europa. 
Compania a anunțat deja câteva linii de transport între 
orașele din Europa. Una dintre linii, care urmează să 
lege Parisul (Franța) și Berlinul (Germania), promite 
o călătorie de aproximativ 90 de minute. A doua linie 
este între Lisabona (Portugalia) și Madrid (Spania), 
și estimează o călătorie de o oră. A treia este între 
orașele Roma (Italia) și Nisa (Franța) și va fi parcursă 
tot într-o oră, iar cea din urmă, între Londra (UK) și 
Edinburgh (UK), ar urma să fie străbătută în mai puțin 
de o oră.

Hyperloop-ul va transporta pasageri la o viteză de 
1.000 km/h în interiorul unor tuburi de joasă presiune. 
Va funcționa exclusiv pe energie electrică, contribuind 
astfel la atingerea obiectivului de a reduce emisiile 
de carbon. Pentru a avansa în dezvoltarea tehnologiei 
hyperloop, compania Zeleros a încheiat mai multe 
colaborări pentru finanțare în valoare de 7 milioane 
de euro. O astfel de finanțare va permite companiei să 
demonstreze funcționalitatea tehnologiei hyperloop 
la nivel comercial.

Compania va pune bazele unui Centru European 
de Dezvoltare a Tehnologiei Hyperloop în Spania care 
se va lansa cel mai probabil în 2021, iar tehnologia 
va fi cel mai probabil folosită în realitate în 2022. 
Centrul va consta în 3 km de pistă de testare pentru 
a demonstra eficacitatea tehnologiilor companiei 
Zeleros la viteze mari. Pentru a obține susținere, 
compania intenționează să se asocieze cu organizații 
internaționale din diferite domenii precum căi 
ferate, aeronautică, electrificări sau infrastructură de 
transport.

Astfel de colaborări vor permite dezvoltarea unei 

infrastructuri pentru transportul pe baza tehnologiei 
hyperloop în Europa, dar și în afara Europei. Proiectul 
de hyperloop al companiei Zeleros este diferit față de 
restul proiectelor de acest gen din lume. În primul rând, 
proiectul companiei se concentrează pe reducerea 
costurilor cu infrastructura și cu mentenanța. Iar în 
al doilea rând, tehnologia companiei intenționează 
să permită propulsia aerodinamică în interiorul 
vehiculului. 

Hyperloop - parte a transportului multimodal 
Dezvoltatorul olandez de tehnologie Hyperloop 

Hardt Hyperloop, împreună cu Aeroportul Schiphol 
din Amsterdam și alți parteneri au realizat o cercetare 
comună privind hyperloop-ul. Studiul arată cum 
sistemul de transport hyperloop poate susține 
dezvoltarea și transformarea aeroportului într-un hub 
multimodal durabil. Cercetarea arată modul în care 
sistemul de transport hyperloop poate fi un nou mod 
durabil de transport la viteze mari și arată modul în 
care poate înlocui anumite călătorii scurte cu avionul. 
Potrivit proiectelor Hardt, până în 2050, peste 73 de 
milioane de pasageri vor zbura între orașele mari de 
pe acest aeroport. 
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Potrivit estimărilor, hyperloop-ul ar avea o 
capacitate de a transporta 12,5 milioane dintre acești 
pasageri. În plus, pentru că va reduce numărul de 
zboruri pe distanțe scurte, tehnologia hyperloop va 
stimula potențialul de dezvoltare ca un hub central al 
Aeroportului Schiphol în Europa. 

Cu o astfel de nouă rețea de transport, Hardt 
intenționează să pună bazele unui nou sistem de 
transport la cerere și accesibil. Acest sistem va permite 
oamenilor să călătorească pe distanțe lungi într-un 
timp scurt fără a contribui la eliberarea emisiilor de 
carbon în aer. Compania Hardt inițiază, de asemenea, 
discuții cu alte autorități și companii pentru a se 
asigura că tehnologia hyperloop va pune bazele unui 
sistem rapid de transport în Europa.

Beneficiile tehnologiei hyperloop pentru 
comunitățile urbane post-COVID-19

Compania Virgin Hyperloop One (VHO) din 
SUA arată cum acest viitor sistem de transport este 
ideal pentru perioada post-COVID-19. Directorul 
companiei pentru Experiența Pasagerilor, Sara 
Luchian, subliniază că sistemul de transport hyperloop 
nu permite timpi de așteptare, întrucât călătoria are 

loc printr-un tub închis și permite mai mult spațiu, 
împiedicând aglomerarea. 

De asemenea, capsulele în care are loc transportul 
pot fi ajustate în proporție de 100% pentru a transporta 
între 16 și 28 de pasageri. Tuburile pot fi configurate 
pentru orice fel de transport, inclusiv transport de 
marfă. În ceea ce privește acest sistem de transport, 
totul este automatizat, iar contactul uman în timpul 
călătoriei cât și după este limitat. De asemenea, se 
vehiculează introducerea unor tehnologii contactless, 
de recunoaștere faciale și de scanare termică. Sistemul 
de transport va beneficia și de suprafețe antibacteriene 
din cupru și argint pentru a distruge patogenii, iar 
luminile ultraviolete vor steriliza toaletele. Aceste 
aspecte fac din acest sistem de transport unul potrivit 
pentru era post-COVID-19. 

În octombrie 2021, în cadrul evenimentului Dubai 
World`s Fair, va fi lansat un prototip de capsulă cu 
caracteristicile menționate anterior. Iar utilizarea 
pentru prima data a tehnologiei în transportul comun 
este programată pentru anul 2030. 
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Top 3 orașe verzi în 2020 

Spațiile verzi, calitatea aerului, transportul în comun 
„verde” sau energia regenerabilă sunt indicatori ai 
unui oraș verde, care se axează pe protecția mediului 
înconjurător și care implementează inițiative Smart 
pentru un viitor durabil. Iată mai jos un top al celor 
mai verzi 3 orașe din lume în anul 2020, care investesc 
timp și resurse în protecția mediului! 

Washington, D.C.
Poate fi dificil de crezut că orașul Washington este 

unul dintre cele mai verzi din lume. Orașul are peste 
1.000.000 de metri pătrați de parcuri și peste 225 km 
de piste de biciclete.

Peste 1.400 de autobuze care circulă în oraș folosesc 
combustibil care are un impact redus asupra mediului 
înconjurător. Clădirea Guvernului din Washington 
D.C. este alimentată 100% cu energie regenerabilă. 

Munich, Germania
Orașul Munich este unul dintre centrele urbane 

care favorizează și stimulează mersul pe jos, dar 
și transportul public. Administrația din Munich 

investește în infrastructură pentru mobilitate, precum 
sistemul rapid de tranzit U-Bahn care va contribui 
la reducerea utilizării mașinilor personale pentru 
transport. Orașul dispune de numeroase spații verzi, 
care favorizează o calitate excelentă a aerului. 

Aeroportul din Munich are un departament dedicat 
problemelor ecologice, inclusiv nivelului de zgomot al 
aeronavelor, al gestionării apei utilizate și al furnizării 
de energie. De exemplu, aeroportul își acoperă peste 
50% din energia de care are nevoie prin intermediul 
unei centrale.

Madrid, Spania
Centrul orașului Madrid dispune de o vegetație 

luxuriantă, amenajată și proiectată de designeri 
arhitecturali. Orașul începe să investească din ce în ce 
mai mult în proiecte de mediu, pentru a deveni un loc 
din ce în ce mai plăcut pentru turiști. Recent, Madrid 
a implementat numeroase obligații „verzi” și norme 
de respectat, pentru a obține finanțare pentru proiecte 
care au beneficii climatice și de mediu. 
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