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Smart City



Reporter: Cum apreciaþi dezvol-
tarea urbanã în România? Dar dez-
voltarea localã?

Eduard Dumitraºcu: Vã mulþu-
mesc pentru interesul manifestat
de Grupul de Presã BURSA faþã de
ceea ce va fi în perioada imediat
urmãtoare - industria smart city.
Pentru a rãspunde la întrebarea dum-
neavoastrã, trebuie sã þinem cont
de parametri la care ne raportãm.
Dacã vom compara evoluþia ora-
ºelor de-a lungul anilor, putem spu-
ne cã s-au fãcut paºi importanþi,
mai ales în marile centre urbane.
Din pãcate, câtiva poli urbani nu
pot reduce diferenþele majore
între un oraº în plinã dezvoltare, în
care vorbim despre calitatea puri-
tãþii aerului ºi aplicaþii mobile prin
care municipalitatea comunicã di-
rect cu cetãþenii, cu oraºe care au
lacãtul pus pe spitalul orãºenesc,
nu au acces la surse de apã ºi în ge-
neral, au o problemã cu accesul la
un standard decent minim de via-
þã, cum este cazul oraºului Ne-
greºti, judeþul Vaslui. Se fac paºi
importanþi, însã pânã nu vom reuºi
reducerea decalajelor investiþiona-
le ºi o oarecare uniformizare a
standardelor nu putem vorbi des-
pre dezvoltare durabilã. Este esen-
þial ca responsabilii din administra-
þia centralã ºi localã sã înþeleagã cã
trebuie accelerate investiþiile, cã
trebuie dezvoltate partneriatele
public-private ºi mai ales, cã au o
responsabilitate în crearea unor
comunitãþi funcþionale, în avanta-
jul cetãþenilor.

Reporter: Ce este industria de
Smart City? Ce înseamnã un oraº
inteligent?

Eduard Dumitraºcu: Conceptul
de a avea o industrie Smart City ne
aparþine ºi ne bucurãm sã consta-
tãm cã este folosit din ce în ce mai
des. În practicã, industria smart
city însumeazã mai multe industrii
care împreunã lucreazã pentru a
îmbunãtãþi viaþa membrilor unei
comunitãþi. Sumarizat, Smart City
înseamnã folosirea tehnologiei în
beneficiul cetãþenilor. Frumuseþea
acestui concept constã în creºterea

nivelului de trai, îmbunãtãþirea ca-
litãþii vieþii ºi mai ales cã, indiferent
de nivelul la care te situezi, poþi
asigura mai multe servicii. O carac-
teristicã importantã a conceptelor
smart city este cã acestea evoluea-
zã odatã cu cetãþenii ºi cu nevoile
de dezvoltare ºi de sustenabilitate
ale aºezãrilor.

Reporter: Care dintre oraºele din
România se apropie cel mai mult
de conceptul de oraº inteligent?

Eduard Dumitraºcu: Cel mai ma-
tur proiect este cel de la Alba Iulia,
unde într-un trio formidabil repre-
zentat de Ministerul Comunicaþii-
lor, administraþia localã ºi un con-
sorþiu de companii s-a putut crea,
într-un timp foarte scurt, una din-
tre cele mai bune facilitãþi de acest
tip. Proiectul ajunge la maturitate
în acest an, când pentru prima
oarã în România vor fi colectate ºi
analizate date, ce vor duce la o efi-
cientizare a transportului public, a
consumului de energie, a timpului
petrecut în trafic, dar ºi a interac-
þiunii cetãþeanului cu instituþiile
publice. Acest lucru va permite
partenerilor din proiect ca în 2018,
când sãrbãtorim Centenarul Unirii,
iar proiectul va fi finalizat, sã poatã
dezvolta viitoare proiecte imple-
mentate pe aceastã structurã. Pro-
iecte smart sunt în curs de imple-
mentare sau urmeazã a fi demara-
te în perioada urmãtoare în Braºov,
Cluj, Reºiþa, Vâlcea, Neamþ ºi mai
nou Timiºoara, Sibiu ºi Constanþa.

Reporter: Regionalizarea ar
avantaja industria de Smart City?

Eduard Dumitraºcu: Din pãcate,
aºa cum constatãm de foarte mulþi
ani, României îi lipseºte un proiect
de þarã. Acelaºi lucru putem sã îl
spunem ºi despre lipsa unui pro-
iect coerent de dezvoltare regiona-
lã. Este mai puþin important mode-
lul adoptat atâta timp cât acesta
face parte dintr-un plan strategic ºi
sustenabil nu doar de creºtere econo-
micã, ci ºi de adaptare a adminis-
traþiei publice la nevoile cetãþea-
nului. Doar dacã ne uitãm în Euro-
pa putem constata cã ambele mo-
dele de dezvoltare funcþioneazã - a

se vedea toate landurile Germaniei
ºi incredibila recuperare a Germa-
niei de Est faþã de fosta RFG, dar ºi
în Italia sau Anglia, unde gãsim
unele dintre cele mai bune infra-
structuri ºi oraºe prietenoase cu lo-
cuitorii. În concluzie, determinant
va fi rolul autoritãþilor în accelera-
rea ºi implementarea conceptelor
smart city, fie cu o posibilã regio-
nalizare la orizont, fie cu actuala
împãrþire administrativ-teritorialã.

Reporter: Cum pot fi dezvoltate
sustenabil comunitãþile locale din
România?

Eduard Dumitraºcu: O dezvolta-
re sustenabilã se poate face folo-
sind toate oportunitãþile pe care
administraþiile le au la dispoziþie,
fonduri structurale, parteneriate,
beneficiind de proiecte pilot, dar ºi
prin întelegerea de cãtre autoritã-
þile publice locale a faptului cã este
nevoie ca locuitorii sã fie implicaþi
în aceste comunitãþi, ei fiind princi-
palii beneficiari ai mãsurilor aplicate.

Reporter: Este pregãtitã Româ-
nia din punct de vedere legislativ
pentru industria de Smart City?

Eduard Dumitraºcu: Parte din
Uniunea Europeanã, României îi
este aplicabilã legislaþia europea-
nã în materie. O mare schimbare în
legislaþie ar fi binevenitã în zona
strategicã a accesãrii fondurilor eu-
ropene, în acest sens este necesar
ºi bine cunoscut cã procedurile ar
trebui simplificate.

Reporter: Cum sprijinã ARSC in-
stituþiile ºi societãþile comerciale
care vor sã ajute la dezvoltarea
oraºelor ºi comunitãþilor?

Eduard Dumitraºcu: Ca princi-
palã autoritate în dezvoltarea aces-
tor concepte Asociaþia Românã
pentru Smart City ºi Mobilitate des-
fãºoarã multiple proiecte, de la
educaþia funcþionarilor din admi-
nistraþia centralã ºi localã prin or-
ganizare de cursuri, seminarii ºi
prezentãri de modele de bunã
practicã, pânã la crearea de cluste-
re ºi participãri în consorþiu la de-
mararea ºi implementarea celor
mai potrivite soluþii.

Reporter: Care sunt principalele
proiecte ale Asociaþiei pe care o
conduceþi?

Eduard Dumitraºcu: Aºa cum
am precizat, componenta educati-
vã a asociaþiei este determinantã
pentru dezvoltarea industriei în
anii ce urmeazã. Fãrã a ne fi ruºine,
trebuie sã recunoaºtem cã nu be-

neficiem de cea mai specializatã
administraþie publicã, dar totodatã
se observã o dorinþã extraordinarã
de profesionalizare a acestora. Alã-
turi de educaþie, un proiect major
al ARSCM este acela de a importa
modele de bunã practicã, dar mai
ales de a aduce acele proiecte care
pot fi adaptate pieþei locale. Nu în
ultimul rând, asociaþia premiazã
proiectele, companiile ºi persoane-
le implicate în industria de smart
city. În octombrie anul acesta orga-
nizãm a doua ediþie a evenimentu-
lui Smart City Industry Awards.

Reporter: Ce investiþii mai sunt
necesare în Bucuresti ca sã devinã
un oraº inteligent?

Eduard Dumitraºcu: Bucureºtiul
reprezintã una dintre cele mai mari
provocãri ºi oportunitãþi de dez-
voltare ºi de business la nivelul
întregii Europe. Constatãm cu bu-
curie cã noua administraþie a Bucu-
reºtiului a ieºit de sub zodia panse-
luþelor ºi a bordurilor ºi începe sã
punã în discuþie concepte, bugete
ºi proiecte multianuale. Modelul
vienez la care fãceam referire mai
devreme ºi pe care doamna Primar
General Gabriela Firea încearcã sa
îl implementeze, bucurându-se în
acelasi timp de întregul sprijin al
primarului oraºului Viena, domnul
Michael Haupl, mã fac sã fiu foarte
optimist în privinþa dezvoltãrii
oraºului în urmãtorii ani. Sume im-
presionante se vor regãsi în dez-
voltarea reþelei de transport, inter-
conectarea acesteia, a sistemelor
de încãlzire centrale ºi eficienþã
energeticã, dar ºi la integrarea solu-
þiilor IoT, în instituþiile ce interacþio-
neazã în mod direct cu cetãþeanul.

Reporter: Cum se situeazã Româ-
nia în rândul þãrilor europene din
punct de vedere al industriei de
Smart City, având în vedere numã-
rul mare de specialiºti în IT?

Eduard Dumitraºcu: În 2016,
pentru prima oarã aportul direct la
PIB de cãtre industria IT a fost mai
mare decât cel adus de industria
ag r i c olã . Î nþ e le g e m c a d ac ã
200.000 oameni pot genera plus
valoare mai mare decât 8.000.000
oameni (aici incluzând ºi agricultu-
ra de subzistenþã) la fel se va în-
tâmpla ºi în smart city, unde pu-
tem fi ºi pionieri, dar ºi fruntaºi în
doar câþiva ani.
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Eduard Dumitraºcu: "Înþelegem ca dacã 200.000
oameni pot genera plus valoare mai mare decât

8.000.000 oameni (aici incluzând ºi agricultura de
subzistenþã) la fel se va întâmpla ºi în smart city, unde
putem fi ºi pionieri, dar ºi fruntaºi în doar câþiva ani".


