
LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

Peste 60 de companii ºi-au manifestat
interesul sã se implice în proiectul

ALBA IULIA SMART CITY 2018

Proiectul "Alba Iulia Smart City
2018" se bazeazã pe dezvoltarea
de parteneriate cu asociaþii, com-
panii, clustere, institute de cerceta-
re-dezvoltare, universitãþi ºi, nu în
ultimul rând, voluntari care vor
contribui împreunã la construirea
"Oraºului unde s-a nãscut viitorul".
Proiectul se va materializa prin

efortul financiar exclusiv al compa-
niilor care doresc sã se implice.
Companiile, organizaþiile, institu-
þiile, voluntarii pot contribui prin
resurse umane, expertizã, resurse
financiare, facilitãþi logistice sau
tehnologii, în funcþie de aria de ex-
pertizã ºi de competenþe.

Scopul acestui proiect este trans-

formarea oraºului Alba Iulia într-un
oraº inteligent, o expoziþie a solu-
þiilor inteligente care sã poatã fi vi-
zitatã în Alba Iulia de turiºti ºi de o
mie de primari pe tot parcursul
anului 2018 când Alba Iulia va fi în
centrul tuturor evenimentelor de-
dicate sãrbãtoririi a 100 de ani de
la Marea Unire, act consemnat la
Alba Iulia în anul 1918.

Pânã în prezent peste 60 de com-
panii ºi-au manifestat interesul de
a se implica în proiectul pilot prin-
tre care Orange Romania, Siemens,
Microsoft, IBM, CISCO, ZTE, Xerox,
Phillips ºi altele, potrivit oficialilor
proiectului.

În data de 2 decembrie 2016, Pri-
mãria Municipiului Alba Iulia în
parteneriat cu Ministerul Comuni-
caþiilor ºi pentru Societatea Infor-
maþionalã au organizat Conferinþa
de lansare a proiectului pilot „Alba
Iulia Smart City 2018". 200 de per-
soane au participat la acest eveni-
ment, reprezentanþi ai companii-
lor din þarã ºi din strãinãtate, per-
soane fizice care doresc sã se im-
plice voluntar în aceastã iniþiativã,
reprezentanþi ai sectorului negu-
vernamental, reprezentanþi ai m-
ediului academic, reprezentanþi
ai instituþiilor publice locale ºi
centrale, reprezentanþi mass-me-
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Ministerul Comunicaþiilor ºi pentru Societatea Informaþionalã în parteneriat

cu Municipiul Alba Iulia au propus, pentru perioada 2016 - 2018, iniþierea

proiectului pilot de transformare a Municipiului Alba Iulia într-un oraº inteli-

gent - "Alba Iulia Smart City 2018", cu susþinerea financiarã exclusivã a com-

paniilor interesate. Iniþiativa este parte integrantã a unui protocol de coope-

rare încheiat între Municipiul Alba Iulia ºi Ministerul Comunicaþiilor ºi pentru

Societatea Informaþionalã în anul 2016.



dia etc. Cu ocazia lansãrii proiectu-
lui pilot "Alba Iulia Smart City
2018", Ministerul Comunicaþiilor ºi
pentru Societatea Informaþionalã a
prezentat Ghidul Smart City pen-
tru România - un instrument de
evaluare a comunitãþilor ºi un
compendiu de bune practici inter-
naþionale, soluþii ºi tehnologii inte-
ligente, care aplicate la nivel local
ºi regional pot transforma comuni-
tãþile în oraºe inteligente cu acces
liber la produse ºi servicii de calita-
te, cu sisteme de sãnãtate ºi edu-
caþie moderne ºi cu administraþii
publice transparente, care guver-
neazã împreunã cu cetãþeanul.

Primul protocol de
cooperare a fost semnat
între Orange România ºi
municipiul Alba Iulia

Costurile de dezvoltare ºi imple-
mentare ale soluþiilor smart city
pentru proiectul pilot sunt acope-
rite integral de Orange Romania ºi
partenerii sãi: Civic Alert, Magnasci
(uRadMonitor) , Tech Lounge,
FullscreenDigital, Gebs (Zoniz),

Flashnet.
Conceptul Orange România pen-

tru proiectul-pilot Alba Iulia Smart
City 2018 include:
üHotspoturi Wi-Fi cu acces la

Internet securizat în zonele publi-
ce (în Cetatea Alba Carolina, în au-
togãri, în garã, în licee ºi universita-
te) - în cea mai mare parte a aces-
tor zone deja funcþioneazã, accesul
este gratuit.
üSoluþie de transport public in-

teligent în 15 mijloace de trans-
port public gestionate de Societa-
tea de Transport Public Alba Iulia,
ce include accesul Wi-Fi la Internet
securizat pentru cãlãtori, accesul în
timp real la informaþii de poziþio-
nare, vitezã ºi direcþie de deplasare
mijloc de transport pentru compa-
nia de transport public. Status -
este deja funcþionalã soluþia.
üSoluþie de comunicare cu cetã-

þenii prin hotspoturile Wi-Fi ºi prin
aplicaþia E-Alba Iulia. Status - apli-
caþia e funcþionalã atât pe sistem
de operare iOS cât ºi pe Android.
üVizualizarea ºi optimizarea tra-

ficului pedestrian ºi a mijloacelor
de transport public, prin adaptarea

soluþiei Orange Business Retail
Analytics. Status - în implementa-
re, se lucreazã la interpretarea da-
telor.
üInfrastructura LoRa WAN prin

care vor comunica aplicaþiile ºi dis-
pozitivele conectate la internet.
Status - în curs de implementare.
üSoluþie de mãsurare a calitãþii

aerului, uRadMonitor, ce oferã in-
formaþii asupra nivelului de polua-
re din oraº ºi zona limitrofã. Status
- funcþionalã în cadrul autobuzelor
care asigurã transportul public în
comun.
üSoluþia de promovare turisticã

ºi interacþiune cu cetãþenii ce in-
clude 250 de beacon-uri instalaþi în
aproximativ 225 de obiective (mu-
zee, universitate, cetate, restauran-
te, statui, catedrale) ce transmit in-
formaþii despre acestea direct pe
telefonul mobil al vizitatorilor. Sta-
tus - cea mai mare parte dintre

aceºti beaconi au fost instalaþi.
üSoluþie de management al ilu-

minatului public prin instalarea a
100 de dispozitive furnizate de
Flashnet pe stâlpii de iluminat prin
care sã fie controlate de la distanþã
programul de funcþionare ºi inten-
sitatea luminii. Dispozitivele trimit
alarme ºi oferã informaþii în timp
real referitoare la consumul de
electricitate pentru fiecare stâlp.
Status - se începe instalarea solu-
þiei de iluminat public în viitorul
apropiat.
ü Soluþie de management ºi con-

torizare inteligentã a sistemului
public de distribuþie a apei prin 50
de dispozitive ce trimit, de aseme-
nea, alerte legate de pierderi. Sta-
tus - urmeazã a fi implementat în
viitorul apropiat
ü Securizarea accesului la Inter-

7

"Transport public inteligent în 15 mijloace de
transport public gestionate de Societatea de
Transport Public Alba Iulia, ce include accesul Wi-Fi la
Internet securizat pentru cãlãtori, accesul în timp real
la informaþii de poziþionare, vitezã ºi direcþie de
deplasare mijloc de transport pentru compania de
transport public.
Status - este deja funcþionalã soluþia."

(continuare în pagina 8)



net pentru toate componentele de
smart city ºi monitorizarea siste-
mului prin platforma Business
Internet Security. Status - conexiu-
nile internet sunt securizate ºi blo-
cheazã atacurile la reþeaua WI-Fi.
üSecþiune dedicatã Proiectului

Pilot Smart City Alba Iulia în cadrul
programului de accelerare a start-
up-urilor Innovation Labs 2017,
unde infrastructura va fi deschisã
pentru dezvoltatori. Status - Ur-
meazã sã se organizeze la Alba Iu-
lia în perioada 8-9 aprilie anul cu-
rent.
ü Soluþia Civic Alert, prin care ce-

tãþenii raporteazã cãtre Primãrie
problemele oraºului, statusul ti-
chetelor deschise putând fi urmã-
rit în timp real pe website-ul Pri-
mãriei. Status - Aplicaþia este func-
þionalã, urmeazã sã promovãm
acest instrument nou creat pentru
oraºul Alba Iulia.
ü Soluþia de clasã digitalã ce con-

þine tablete, conþinut didactic digi-
tal, catalog digital, acces la Inter-
net prin Wi-Fi securizat ºi cu trafic
web filtrat. Status - urmeazã a fi im-
plementat.

Un alt beneficiu al colaborãrii cu
Orange România îl reprezintã in-
cluderea Municipiului Alba Iulia în
proiecte cu finanþare europeanã
(Horizon 2020) pe utilizarea arhi-
tecturii ºi tehnologiei 5g în aplica-
þii de tip smart city. Astfel de pro-
iecte vor putea aduce valoare adã-
ugatã Proiectului Pilot de Smart
City în Alba Iulia.

ªapte soluþii inteligente
de la Microsoft, destinate
dezvoltãrii comunitãþii
Protocol cu Microsoft

Al doilea protocol de cooperare a
fost aprobat între Microsoft Româ-
nia ºi municipiul Alba Iulia, compa-
nia americanã propunând pentru
Alba Iulia ºapte soluþii inteligente
destinate dezvoltãrii comunitãþii.
Încã nu a demarat implementarea
pentru niciuna din aceste soluþii,
urmeazã în viitorul apropiat, ne-au
transmis oficialii proiectului.

Conform Primãriei Alba Iulia, este
vorba despre parteneriat care poa-
te genera rezultate imediate ºi pe
termen lung asupra dezvoltãrii co-
munitãþii locale din Alba Iulia în
contextul implementãrii Strategiei

Integrate de Dezvoltare Urbanã.
Soluþiile propuse în cadrul proiec-
tului pilot "Alba Iulia Smart City
2018" vor fi finanþate în întregime
de cãtre compania SC Microsoft
R om âni a S R L pe pe r i oad a
2017-2019 ºi vor avea un rol com-
plementar vis-a-vis de celelalte so-
luþii inteligente care urmeazã a fi
implementate la nivelul munici-
piului Alba Iulia în cadrul proiectu-
lui Alba Iulia Smart City 2018.

Monitorizare trafic ºi
identificare plãcuþe
înmatriculare auto

Sistemul de supraveghere, dispe-
ceratul de monitorizare al sisteme-
lor de supraveghere stradalã are
scopul de a asigura supravegherea
permanentã ºi eficientã a zonelor
de interes administrativ ºi cu in-
fracþionalitate ridicatã, a zonelor
de trecere pietonale, intersecþiilor
ºi a zonelor stabilite de comun
acord cu beneficiarul. Structura sis-
temului propus constã într-un an-
samblu de 5 camere fixe ºi o came-
rã mobilã de tip PTZ ce se vor am-
plasa în zona de interes în munici-
piul Alba Iulia, acestea fiind conec-

tate la un dispecerat (punct de mo-
nitorizare).

Perioada derulare pilot: 6 luni de
la semnarea procesului de recepþie
a soluþiei.

Management flotã
ambulanþe, utilitare de
salubritate ºi mijloace de
transport în comun

Soluþia iTrack este un sistem
complet pentru gestiunea flotei
auto prin GPS, care permite vizuali-
zarea traseului fiecãrui vehicul,
îmbunãtãþirea managementului ºi
controlul ºoferilor, pãstrarea evi-
denþei timpilor de condus ºi anali-
za datelor istorice în vederea efi-
cientizãrii costurilor.

Perioada derulare pilot: 6 luni de
la semnarea procesului de recepþie
a soluþiei.

Management Energetic
Municipal

Soluþie care centralizeazã ºi ra-
porteazã consumurile pe toate uti-
litãþile ale clãdirilor ºi asset-urilor
municipale. Soluþiile constã în mo-
nitorizarea a 5 clãdiri sau zone de

interes ºi dotarea acestora cu con-
toare, analizoare de reþea, concen-
tratoare de date ºi infrastructura
de comunicaþie.

Perioada derulare pilot: 6 luni de
la semnarea procesului de recepþie
a soluþiei.

Acces la educaþie de
oriunde ºi oricând,
pentru toþi

Soluþia cuprinde dotarea unui la-
borator sau sãli de curs cu 15 echi-
pamente PC împreunã cu soluþii
pentru profesori ºi elevi în scopul
învãþãmântului modern, colabora-
tiv ºi competitiv:
ü Captura ºi organizarea de ma-

teriale ºcolare în OneNote, blocno-
tesul digital.
ü Facilitarea ºi punerea la dispo-

ziþie a platformei pentru dezvolta-
re de lecþii interactive ºi stimularea
creativitãþii elevilor.
ü Aducerea elevilor într-un spa-

þiu de colaborare comun ºi proteja-
rea acestora de informaþii din afara
curriculei.
ü Platformã comunã de creat,

partajat ºi colaborare în timp real
cu Word, Excel, PowerPoint ºi One-
Note.
ü Punerea la dispoziþie a resurse-

lor pentru cursanþi, instruire, tuto-
riale ºi alte materiale benefice dez-
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"Acces la educaþie de oriunde ºi oricând, pentru toþi:
soluþia cuprinde dotarea unui laborator sau sãli de
curs cu 15 echipamente PC împreunã cu soluþii pentru
profesori ºi elevi în scopul învãþãmântului modern,
colaborativ ºi competitiv".

(urmare din pagina 7)



voltãrii competenþelor individuale.
ü Manuale de utilizare creativã

pentru procesul didactic.
ü Cursuri de utilizare a tehnolo-

giei pentru profesori ºi elevi.

Analizã în conformitate
cu ISO 18091

Susþinerea acordatã constã în
transferul de cunoºtinþe pentru
demararea procesului de auto eva-
luare a soluþiilor pentru SmartCity
oferite de parteneri cât ºi interpre-
tarea rezultatului cu consultanþã
pentru îmbunãtãþirea proceselor.
Standardul prezintã acþiunile esen-
þiale care trebuie luate de autoritã-
þile locale, organizarea acestora
într-o manierã coerentã ºi orienta-
rea cãtre îmbunãtãþirea continuã,
atunci când este posibil.

Perioada de desfãºurare se va
stabili punctual la fiecare întâlnire
pânã la finalul analizei.

Analizã infrastructurã IT ºi
evaluare cyber security

Procesul de analizã urmãreºte sã
ajute primãria de a obþine maximul
de eficienþã în utilizarea resurselor
deja disponibile prin reducerea re-
dundanþei, standardizarea proce-
selor ºi prin oferirea de instrumen-
te adecvate utilizatorilor. Va susþi-
ne alegerea celor mai bune
soluþii, optimizarea re-
surselor software,
permiþând institu-
þ ie i opt imizarea
bunurilor IT prin
s t a n d a r d i z a r e a
proceselor, auto-
matizare ºi prin de-
finirea de proceduri
care sporesc eficienþa ºi
agilitatea personalului. Pe-
rioada de desfãºurare: o lunã de la
setarea datei de începere.

Program de support
pentru Startup-uri

Este o iniþiativã prin care Mi-
crosoft va susþine antreprenorii în
cursa de a construi companii de
succes iar prin acest program se
oferã între 4-6 luni programe cus-
tomizate start-up-urilor mature
care doresc sã depãºeascã stagiul
de dezvoltare produs ºi sã-I spriji-
ne în scalarea business-ului.

Beneficii oferite start-up-urilor:

- Incubator ºi accelerator pentru
start-up-uri locale în colaborare cu
HUB-ul Cluj Napoca

- BizSpark: 1 an de software gra-
tuit, tool-uri de dezvoltare ºi servi-
cii Cloud Azure pentru construirea
de aplicaþii ºi creºterea business.

- Mentoring pentru sesiuni teh-
nologice cu reprezentanþi Micro-
soft pentru a pregãti antreprenorii
în era digitalã folosind soluþii cloud
pentru scalare globalã.

- Facilitarea parteneriatelor între
start-uri ºi parteneri Microsoft pen-
tru a colabora în dezvoltarea ulte-
rioarã a soluþiilor.

Colaborare iniþiatã cu
Siemens

Siemens ºi Primãria Municipiului
Alba Iulia au agreat includerea
oraºului Alba Iulia în proiectul glo-

bal de cercetare «Smart
Cities Research». Prin

acest studiu, specia-
liºtii Siemens au
analizat modele
de dezvoltare ur-
banã pentru o se-
rie de domenii în

care pot fi imple-
mentate tehnologii

inteligente, în confor-
mitate cu strategia, pla-

nurile ºi ambiþiile viitoare ale fiecã-
rui oraº în parte.

Alãturi de Alba Iulia, în stu-
diul Siemens sunt incluse ur-
mãtoarele oraºe: Aberdeen
(Marea Britanie), Bruxelles
(Belgia), Istanbul (Turcia) ºi
Londra (Marea Britanie).

Studiul «Smart Cities Research»
va oferi o analizã amãnunþitã asu-
pra modelelor financiare ºi benefi-
ciilor obþinute pe mai multe axe de
infrastructurã inteligentã, în func-
þie de prioritãþile fiecãrui oraº. Axe-
le de infrastructurã analizate în
acest studiu sunt: energie, clãdiri,
management al traficului, trans-
port public ºi siguranþã publicã.

Mircea Hava, Primarul Municipiu-
lui Alba Iulia, a declarat: "Dacã doar
te mândreºti cã ai fost selectat TU,
dintre atâtea sute, sã fii Smart City,
dar nu faci nimic în acest sens, ai
toate ºansele sã rãmâi cu mândria
ºi hârtia. Este obligatoriu sã gãsim
soluþii concrete, care ar putea
creºte real ºi semnificativ calitatea
vieþii albaiulienilor, ca beneficiari ai
tehnologiilor noului secol. Cerce-
tarea va identifica zonele în care
tehnologia va spori confortul vieþii
cetãþenilor. Concluziile vor fi lega-
te de trafic, de consumul de ener-
gie, de siguranþã, de îmbunãtãþirea
sistemului sanitar sau posibilitãþile
de interacþiune mai directã cu
turiºtii care ne viziteazã. Sunt con-
vins cã, în momentul aplicãrii lor,
toate aceste soluþii vor ridica ºi mai

mult Alba Iulia".
"Participarea municipiului Alba

Iulia în acest studiu, alãturi de alte
mari oraºe europene, va avea un
impact pozitiv în descoperirea ce-
lor mai eficiente modele de infra-
structurã inteligentã viabile pe
plan local, dar ºi în stabilirea priori-
tãþilor de dezvoltare. Sper ca rezul-
tatele analizei sã contribuie la reali-
zarea proiectului Smart City Alba
Iulia", a adãugat George Costache,
CEO Siemens SRL.

Metodologia studiului prevede,
printre altele, o serie de interviuri
amãnunþite cu reprezentanþii au-
toritãþilor locale pe tema proiecte-
lor, prioritãþilor ºi strategiei lor.
Pentru fiecare oraº inclus în cerce-
tare trei domenii vor fi analizate cu
prioritate din punctul de vedere al
impactului financiar ºi al beneficii-
lor economice.

"Sustenabilitatea este principala
axã de dezvoltare urbanã atunci
când vorbim despre oraºele viito-
rului. Prin acest proiect vom putea
analiza modele de infrastructurã
variate ºi estima valoarea moneta-
rã, randamentul ºi beneficiile eco-
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Mircea Hava, Primarul
Municipiului Alba Iulia, a

declarat: "Dacã doar te
mândreºti cã ai fost

selectat TU, dintre atâtea
sute, sã fii Smart City, dar

nu faci nimic în acest
sens, ai toate ºansele

sã rãmâi cu mândria ºi
hârtia."

"Studiul «Smart
Cities Research» va
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tã asupra modelelor finan-
ciare ºi beneficiilor obþinute
pe mai multe axe de infra-

structurã inteligentã, în
funcþie de prioritãþile

fiecãrui oraº."
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nomice ce vin din integrarea unor
sisteme inteligente. De asemenea,
studiul ne va permite sã observãm
cum variazã modelele, costurile ºi
beneficiile comparativ între diver-
se oraºe", spune Julie Alexander,
Director Urban Development,
Siemens, departamentul care reali-
zeazã acest studiu. În luna august a
anului trecut, oficialii Primãriei Mu-
nicipiului Alba Iulia, specialiºtii de-
partamentului Urban Develop-
ment din cadrul Siemens ºi repre-
zentanþii Siemens SRL, au avut o
primã întâlnire cu privire la inclu-
derea oraºului în aceastã cercetare,
urmând ca în scurt timp sã fie iden-
tificate ºi cele trei domenii priorita-
re ce urmeazã a fi analizate.

Colaborare cu Kaufland

Cu ocazia lansãrii proiectului
A lba I u l i a S m ar t C i t y 2 0 1 8
KAUFLAND a donat Municipiului
Alba Iulia o maºinã electricã - re-
prezentând primul vehicul de
acest gen din flota municipalã.
Ulterior a amenajat în parcarea Ka-
ufland prima prizã de înc[rcat vehi-
cule electrice din Alba Iulia.

Ecou ºi în afara graniþelor

Proiectul Alba Iulia Smart City
2018 are deja ecou ºi în afara gra-
niþelor, astfel cã mulþi parteneri ai
Municipiului Alba Iulia la nivel eu-
ropean, în cadrul proiectelor finan-
þate de cãtre Comisia Europeana
(ICLEI, LONDRA, PARIS, GENOVA,
GHENT, TRONDHEIM, UTRECHT,
BERLIN etc.) au solicitat informaþii
referitoare la acest proiect inova-
tor, deoarece o astfel de iniþiativã
este unicã prin prisma abordãrii in-
tegrate ºi a diversitãþii partenerilor
interesaþi sã sprijine materializarea
acesteia în contextul sãrbãtoririi
unui eveniment de importanþã na-
þionalã, Centenarul Marii Uniri,
constituind pentru aceºti parteneri
o iniþiativã care poate servi ca
exemplu de bune practici.

Alba Iulia este primul oraº din
România care ºi-a plasat anual
începând cu anul 2013 în mod
transparent cheltuirea fondurilor
publice sub lupa uneia dintre cele
mai importante Agenþii Internaþio-
nale de Rating, Moody's.
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Valoarea investiþiilor privind soluþiile
inteligente din portofoliul de proiecte

susþinute financiar de cãtre ORANGE România
depãºeºte 200.000 euro

Ce înseamnã un oraº inteligent?

Un oraº inteligent în accepþiunea ghidului
lansat de cãtre Minister este: Comunitãþi/loca-
litãþi „smart": reprezintã comunitãþi sau locali-
tãþi care utilizeazã în mod curent servicii
„smart" pentru satisfacerea nevoilor sau cerin-
þelor particulare identificate sau manifestate
de cetãþenii sau mediul de afaceri din aria geo-
graficã acoperitã.

Principalele domenii de colaborare propuse
de cãtre Municipiul Alba Iulia companiilor inte-
resate pentru ca Alba Iulia sã se
transforme într-un oraº inteligent,
fãrã a ne limita numai la acestea
sunt:
ü Management public inteligent

prin e-guvernare, soluþii de ma-
nagement adaptate nevoilor ce-
tãþenilor, transparenþã decizio-
nalã, comunicare intra ºi in-
ter-instituþionalã eficientã, uti-
lizând mijloace de comunicare
în acord cu noile tehnologii, sti-
mularea implicãrii cetãþenilor în
procesul de luare a deciziei pu-
blice etc.

ü Educaþie inteligentã prin utiliza-
rea noilor tehnologii în procesul
de învãþare, infrastructurã edu-
caþionalã adaptatã noilor ten-
dinþe din domeniul tehnologiei
informaþiei ºi comunicaþiilor,
adaptarea ofertelor de formare
la nevoile existente pe piaþa
muncii, digitizare, dobândire de competen-
þe ºi abilitãþi digitale etc.

ü Servicii de Sãnãtate prin e-sãnãtate, infra-
structurã de sãnãtate inteligentã, aparaturã
medicalã performantã în acord cu noile teh-
nologii, competenþe digitale etc.

ü Clãdiri inteligente prin creºterea eficientizã-
rii energetice a clãdirilor ºi reducerea pier-
derilor de energie, automatizarea clãdirilor,
echipamente inteligente pentru iluminat,
cartografierea sistemelor de rãcire ºi încãlzi-
re din clãdirile publice, rezidenþiale ºi co-
merciale etc.

ü Mobilitate durabilã inteligentã prin asigura-
rea mobilitãþii cu emisii reduse, încurajarea
utilizãrii mijloacelor alternative de transport,
identificarea ºi implementarea de soluþii in-

tegrate de mobilitate, monitorizare ºi efi-
cientizare a traficului, sisteme inteligente de
monitorizare a traficului, senzori, parcãri in-
teligente, piste de biciclete, inter-conectivi-
tate, transformarea oraºului într-un oraº
pentru oameni etc.

ü Infrastructurã inteligentã prin managemen-
tul inteligent al deºeurilor, sisteme inteli-
gente de alimentare cu apã ºi canalizare,
senzori inteligenþi, sisteme inteligente de
monitorizare a calitãþii aerului etc.

ü Tehnologii inteligente la nivelul oraºului,
prin conectivitate neîntreruptã, acces la in-
ternet, servicii bazate pe localizare, realitate
augmentatã, dispozitive/telefoane cu GPS
activat, 5G etc.

ü Energie inteligentã ºi un management efi-
cient al energiei prin reþele electrice inteli-
gente, contoare inteligente, senzori, stocare
inteligentã, energie regenerabilã etc.

ü Cetãþenie responsabilã ºi inteligentã prin fo-
losirea mijloacelor de transport ecologice,
adoptarea unui stil de viaþã sãnãtos ºi res-
ponsabil, implicarea în procesul de luare a
deciziilor la nivel local, responsabilizare în
consumul de resurse (energie, apã, hranã),
colectare selectivã a deºeurilor, reducerea
amprentei de carbon etc.

ü Acces inteligent la culturã prin utilizarea no-
ilor tehnologii pentru prezervarea, conser-
varea, restaurarea ºi valorificarea patrimo-
niului arhitectural, istoric ºi cultural al
oraºului Alba Iulia etc.

ü Turism inteligent prin promovarea eficientã
a potenþialului turistic ºi cultural al munici-
piului Alba Iulia, implicarea tuturor factorilor
interesaþi la nivel local ºi stimularea folosirii
noilor tehnologii în vederea creºterii vizibili-
tãþii oraºului la nivel naþional ºi internaþio-

nal, stimularea dezvoltãrii servicii-
lor ºi afacerilor în turism ºi conexe
prin utilizarea de instrumente în
acord cu noile tehnologii, creºte-
rea calitãþii serviciilor turistice la
nivel local etc.

Cine sunt iniþiatorii
proiectului?

Primãria Municipiului Alba Iulia
alãturi de Ministerul Comunicaþiilor
ºi pentru Societatea Informaþionalã.

Care este valoarea acestui
proiect?

Reamintim cã valoarea acestui pro-
iect este determinatã de investiþiile
pe care companiile sunt dispuse sã
le sprijine financiar pentru imple-
mentarea soluþiilor smart la nivelul
oraºului.

Spre exemplu, valoarea investiþiilor
privind soluþiile inteligente din portofoliul de
proiecte susþinute financiar de cãtre ORANGE
România depãºeºte 200.000 euro.

Când preconizaþi cã va fi terminat?

Chiar dacã proiectul se coaguleazã în jurul

iniþiativei Alba Iulia Smart City 2018, dorinþa

administraþiei publice din Alba Iulia este sã

continue proiectul ºi dupã Anul Centenar 2018

în condiþiile în care oraºul va deveni de referin-

þã pentru companii în vederea testãrii, imple-

mentãrii ºi expunerii unor soluþii smart care ar

putea fi de interes pentru alte oraºe informate

despre produsele ºi serviciile prestate de cãtre

aceste companii la nivelul comunitãþii locale

din Alba Iulia.


