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Interviu cu domnul Marcel Foca, proprietarul Intergraph
ºi fondatorul Lumea Geospaþialã

"Primarul ideal trebuie
sã ofere o viziune asupra

viitorului oraºului
împreunã cu plan etapizat de

progres cãtre acel viitor"

Reporter: Este conceptul smart
city o nouã gãselniþã pentru a chel-
tui bugetul public?

Marcel Foca: Tãioasã întrebare,
care provoacã la un rãspuns fãrã
prea mult echivoc!

Propun sã începem prin a arunca o
privire la ceea ce se întâmplã în viaþa
realã din punct de vedere al smart
city, sã vedem care sunt principalele
lucruri pe care ºi le propun sau le
aºteaptã personajele unei comuni-
tãþi locale.

În primul rând, comunitatea - cetã-
þeni ºi agenþi economici - îºi doreºte
prin smart city anumite lucruri cum
ar fi: respect faþã de cetãþean, res-
pect faþã de timpul cetãþeanului, sã
simtã cã primarul guverneazã în in-
teresul comunitãþii ºi cã soluþiile fur-
nizate de primar sunt durabile pe
termen lung. În general comunita-
tea îºi doreºte ca interacþiunea cu
serviciile publice ale primãriilor sã fie
mai degrabã o plãcere ºi nu un con-
flict.

Primarii, aleºii comunitãþii, îºi do-
resc alte lucruri, tot prin smart city:
sã asfalteze, sã renoveze ºcoli, sã
punã leduri la iluminatul public, sã
punã semafoare inteligente; în ge-
neral îºi propun sã eficientizeze ser-
viciile publice ºi-ºi doresc proiecte
cu vizibilitate la nivelul comunitãþii;

Unii primari au un puternic depar-
tament de promovare, prin urmare
þara este plinã de „realizãrile" lor, iar
alþi primari fac ºi tac.

Nu este de neglijat nici aportul
mediatic al furnizorilor de tehnolo-
gie: în ziua de azi aproape orice este
smart, de la o bancã într-un parc ºi
pânã la managementul traficului. Cu
toþii afirmã cã soluþiile lor sunt cele
mai smart din lume ºi o spun atât de
vocal încât, auzindu-i, ai impresia cã
trãieºti într-un "stupid city" dacã nu
cumperi de la ei.

În aceastã eterogenitate de opinii
ºi aºteptãri, oare cum putem discer-
ne între proiectele din bani publici
care produc rezultate de tip oraº in-
teligent ºi proiectele despre care
doar se spune cã-ºi propun sã pro-
ducã un oraº inteligent?

Care ne sunt criteriile pentru de-
partajarea adevãratelor realizãri faþã
de gãselniþe?

Care ne sunt criteriile de evaluare
în cãutarea acestui rãspuns?

Mai mult, dacã membrii comunitã-
þii locale nu au criterii comune de
evaluare a performanþei unui pri-
mar, atunci mai poate fi vorba ºi de
altã cheltuire a banului public decât
pe "gãselniþe" („a fãcut ce i-a plãcut
lui, dar pe noi nu ne ajutã")?

Dacã este sã ne raportãm la cea

mai popularã sursã de informare,
Wikipedia (https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Smart_city - accesat la
11 aprilie 2017), atunci aflãm cã
smart city este o viziune de integra-
re a tehnologiilor de informaþii ºi co-
municaþii (IT&C) cu tehnologia inter-
netului lucrurilor (IoT - internet of
things) pentru a gestiona bunurile
oraºului. Din aceastã perspectivã
înþelegem cã orice proiect de IT ºi
comunicaþii integrat cu câþiva sen-
zori (de regulã cât mai mulþi ºi în lo-
curi cât mai aglomerate) este un
proiect de smart city.

Definiþiile folosite de Uniunea Eu-
ropeanã (http://ec.europa.eu/eip/
smartcities/) ºi de Smart City Council
(http://smartcitiescouncil.com) pen-
tru smart city converg între ele: utili-
zarea tehnologiilor IT&C ºi IoT în
scopul creºterii eficienþei ºi eficacitã-
þ i i cãtre calitatea vieþi i ºi
competitivitatea comunitãþii.

Deºi ambele abordãri presupun
utilizarea tehnologiilor moderne,
IT&C ºi senzori ºi echipamente co-
nectate la internet în activitatea de
gestiune a unei comunitãþi, existã o
diferenþã esenþialã între cele douã
abordãri care constã în scopul decla-
rat: cum va arãta oraºul nostru
atunci când ne vom fi atins
obiectivul?

Potrivit definiþiei populiste ºi sim-
pliste, adicã Wikipedia, la final de
drum de smart city vom fi un oraº
care a cumpãrat multã tehnologie.
Dar potrivit definiþiei UE ºi a Smart
Cities Council, la final de drum vom
fi un oraº cu o calitate ridicatã a vieþii
ºi care îºi asigurã viitorul pe termen
lung.

Cele douã abordãri genereazã în
practicã urmãtoarele tipuri de
rezultat:
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- semaforizare inteligentã (dotare
cu tehnologie modernã) versus timp
maxim de traversare a oraºului de
20 min (indicator de performanþã cu
impact direct în calitatea vieþii);

- modernizarea ºi dotarea ºcolilor
cu wifi ºi cu tablete versus ratã de
abandon ºcolar de sub 2%.

Prima abordare este simplistã ºi se
referã doar la drum (hai sã cheltuim
pe tehnologie), pe când abordarea
exhaustivã se referã în primul rând
la scop ºi doar apoi la drumul identi-
ficat cãtre atingerea scopului. Faptul
cã cele douã abordãri se referã la
acelaºi drum (utilizarea tehnologiei
moderne) nu înseamnã deloc cã la
capãtul drumului vom gãsi acelaºi
rezultat. Dupã cum aþi vãzut din cele
2 exemple de mai sus, diferenþele de
rezultat sunt considerabile.

Unii membri ai comunitãþii pot fi
mândri cã primarul lor a dotat oraºul
cu o mulþime de tehnologii inteli-
gente, poate chiar oferã wifi gratuit
prin stâlpii de iluminat public. Acest
tip de bine este un bine pe termen
scurt ºi extrem de punctual. În acest
scenariu nu conteazã cât din buge-
tul public este consumat pentru a
furniza respectivul bine ºi nici chiar
dacã este singura iniþiativã „de bine"
sau mai existã ºi alte rezultate simi-
lare.

Alþii ar putea fi mulþumiþi doar
dacã primarul a atras în comunitate
agenþi economici care sã ofere joburi
cu nivel ridicat de salarizare, dacã
orice deplasare în oraº ºi orice con-
tact cu serviciile publice genereazã
plãcerea interacþiunii, dacã copiii nu
sunt nevoiþi sã plece din oraº pentru
a-ºi putea manifesta pasiunile. Acest
tip de bine este unul pe termen lung
ºi global: fiecare aspect al binelui
este în echilibru cu toate celelalte
aspecte importante pentru comuni-
tate.

Astfel de exemple sunt nenumãra-
te, în toate domeniile. Trebuie sã re-
cunoaºtem cã obiectivul de oraº in-
teligent poate fi atins într-o propor-
þie semnificativã ºi fãrã utilizarea
tehnologiilor moderne (cum este
cazul primarilor care pun cetãþeanul
în centrul preocupãrilor primãriei),
dar utilizarea acestor tehnologii
creºte semnificativ gradul de impact
al politicilor primarului. Altfel spus,
se poate obþine un nivel minim de
smart city dacã avem parte de o
conducere cu viziune, cu competen-
þã ºi cu capacitate de execuþie a pla-
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nurilor, dar nu avem tehnologii mo-
derne. De asemenea, sigur nu se ob-
þine smart city dacã avem doar teh-
nologie modernã însã achiziþia ei
este lipsitã de o viziune clarã asupra
unui oraº inteligent.

Ideal este sã avem un primar cu o
echipã de conducere care dove-
deºte viziune despre cum aratã pro-
priul oraº în variantã (ºi mai) smart,
viziune dublatã de competenþã ºi de
capacitate de execuþie a proiectelor.
Aceastã echipã va folosi tehnologiile
moderne în acele proiecte care pro-
duc impact benefic la nivelul comu-
nitãþii locale ºi care genereazã
dezvoltare economicã localã.

Reporter: Ce înseamnã un oraº in-
teligent? Cum vedeþi dumnea-
voastrã idealul?

Marcel Foca: Dupã zeci ani în care
am furnizat soluþii, nu doar tehnolo-
gii, cãtre administraþia publicã ºi am
ajutat primarii sã identifice cele mai
inteligente soluþii cu putinþã pentru
provocãrile comunitãþilor lor, pot
afirma cã este nevoie de trei ingre-
diente principale pentru a transfor-
ma o comunitate localã într-una ºi
mai inteligentã: guvernarea în inte-
resul comunitãþii; viziune ºi obiecti-
ve clare despre calitatea vieþii ºi dez-
voltare sustenabilã; viziune ºi obiec-
tive clare despre competitivitatea
comunitãþii.

Primul ingredient este mai mult
despre valorile morale practicate în
relaþia cu comunitatea. Astfel în mo-
mentul în care un (viitor) primar îºi
pune problema „care este interesul
comunitãþii" ºi „care ar fi soluþiile
ideale pentru specificul local" ajun-
ge sã constate imediat diferenþele
de opinii atât dintre el ºi comunita-
te, dar ºi dintre reprezentanþii comu-
nitãþii. Practica ne învaþã cã abordãri
de tip top-down, „eu ºtiu mai bine
ce vã trebuie vouã, voi nu înþelegeþi
situaþia", nu sunt abordãri sustena-
bile. Un astfel de primar top-down
poate avea noroc o datã, de douã
ori, ca iniþiativele sã-i fie acceptate
de comunitate, însã ulciorul nu mer-
ge de multe ori la apã. Soluþia suste-
nabilã pe termen lung este cea ba-
zatã pe respect reciproc, respect
care se construieºte greu, dar este la
fel de trainic precum efortul de reali-
zare. Astfel cele douã pãrþi, primarul
ºi comunitatea, au dialog perma-
nent pentru pãstrarea înþelegerii co-
mune asupra problemelor reale ºi a
soluþiilor identificate. La acest nivel
de colaborare dintre pãrþi, primarul

nu are altceva de fãcut decât sã se
asigure cã proiectele promise se de-
ruleazã în termenii agreaþi iniþial, iar
comunitatea îi va da o mânã priete-
neascã de ajutor în identificarea ºi
soluþionarea abaterilor de la planul
agreat în comun. Tot comunitatea
va fi cea care va veni cu multe idei
bune, primarul neavând altceva de
fãcut decât sã vegheze la existenþa
cadrului prin care comunitatea sã-ºi
poatã exprima creativitatea.

Urmãtoarele douã ingrediente,
calitatea vieþii ºi dezvoltare sustena-
bilã împreunã cu competitivitatea
comunitãþii, sunt mai degrabã des-
pre competenþa de administrare a
unui oraº. Ele asigurã o înþelegere
unitarã asupra viitorului comun
(cum vom arãta atunci când ne vom
îndeplini planurile?) ºi asupra dru-
mului ales cãtre atingerea acelui vii-
tor. Fiecare dintre aceste douã in-
grediente reprezintã un domeniu
vast ºi meritã sã fie tratat corespun-
zãtor. Acum punctez doar un singur
aspect referitor la calitatea vieþii:
standardul ISO 37120/2014 care re-
prezintã consensul comunitãþii in-
ternaþionale cu privire la modul în
care este definitã calitatea vieþii ºi
dezvoltarea sustenabilã. Simpla uti-
lizare a acestui standard în evalua-
rea stãrii comunitãþii locale are un
impact benefic în multiple planuri:

ajutã la identificarea problemelor re-
ale (spre deosebire de cele de supra-
faþã) ; ajutã la conturarea ºi
fundamentarea proiectelor cu cel
mai mare impact benefic; favorizea-
zã alinierea viziunilor, primar +
comunitatea localã, despre prezen-
tul ºi viitorul oraºului.

Reiau exemplul educaþiei menþio-
nat la început: ºi eu îmi doresc ca
toþi copiii, nu doar ai mei, sã înveþe
în ºcoli curate ºi dotate modern.
Dacã ne uitãm în ISO 37120/2014 în
secþiunea educaþie, atunci ne dãm
repede seama cã doar amenajarea ºi
modernizarea ºcolilor nu este sufi-
cientã pentru creºterea calitãþii vieþii
ºi asigurarea unei dezvoltãri suste-
nabile în oraºul nostru. ªi cã este
mult mai important sã asigurãm o
ratã redusã de abandon ºcolar.
Într-adevãr, cum aratã o comunitate
în care 30-40% din membrii ei nu au
studii minime spre deosebire de o

comunitate în care peste 98% din
membri au cel puþin studii medii?
Aºadar este util sã modernizãm ºco-
lile (binele pe termen scurt, nesuste-
nabil), dar mai important este sã
generãm o ratã ridicatã de absolvire
(binele pe termen lung, sustenabil).

Nu m-aº opune niciodatã unui
proiect de modernizare a ºcolilor.
Însã dacã aceasta este singura iniþia-
tivã lansatã de primar în domeniul
educaþiei ºi pentru ea cheltuie
întreg bugetul alocat educaþiei,
atunci cer ca nu toþi banii sã meargã
în modernizare, ci sã aloce sume ºi
pentru binele pe termen lung,
pentru binele sustenabil.

Un primar care trateazã doar nevo-
ile aparente (ex. trebuie moderniza-
te ºcolile) nu este suficient. Consider
cã primarul ideal trebuie sã ofere o
viziune asupra viitorului oraºului
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împreunã cu plan etapizat de pro-
gres cãtre acel viitor. Un astfel de
primar m-ar determina sã mã anga-
jez social mult mai mult decât sim-
pla participare la vot. Dacã primarul
îmi aratã bunã credinþã ºi compe-
tenþã, atunci returnez ºi eu aceleaºi
valori. Aº contribui cu resursele ºi
competenþele mele la realizarea res-
pectivului viitor comun ºi mi-aº
convinge ºi prietenii ºi vecinii ca sã
procedeze la fel.

Cele trei ingrediente enunþate de
mine sunt definite din perspectiva
dimensiunilor uºor verificabile de
cãtre comunitate, astfel încât sã poa-
tã exista un dialog ºi o dezbatere cât
mai largi la nivelul comunitãþii.
Abordarea riguroasã propusã de ex-
perþii UE defineºte 6 dimensiuni

care alcãtuiesc completitudinea
unui oraº inteligent: guvernanþã,
economie, mobilitate, mediu, popu-
laþie ºi locuire.

Reporter: Unde se aflã România
în acest moment din punct de vede-
re al dezvoltãrii conceptului de
smart city?

Marcel Foca: Consider cã, la nivel
naþional, în privinþa smart city ne
aflãm la început de drum. Nu pentru
cã nu ar exista oraºe româneºti cu
care sã ne putem mândri în lume,
asta în mod cert avem, ci pentru cã
nu avem o culturã a administraþiei
publice de tip smart. Înseamnã cã
oraºele din România care au devenit
inteligente au ajuns aºa din cauza
unor cazuri punctuale de primar-li-
der care au demonstrat viziune clarã
ºi putere de execuþie dublate de un
dialog cu comunitatea bazat pe res-
pect reciproc. Aºadar cazuri punc-
tuale ºi nu rezultatul unei abordãri
sistematice ca parte a unei strategii
naþionale.

Mai afirm cu certitudine cã acolo
unde primarul a reuºit sã transforme
oraºul într-unul inteligent, drumul
cãtre succes a fost facilitat de o solu-

þie geospaþialã care a permis cu-
noaºterea completã a teritoriului în
toatã complexitatea realitãþii. Iar
aceastã cunoaºtere a permis funda-
mentarea proiectelor care au dus
oraºul cãtre succes. Chiar Smart Ci-
ties Council recomandã ca primul
pas cãtre un oraº inteligent sã fie cu-
noaºterea integralã ºi detaliatã a te-
ritoriului, materializatã într-o soluþie
geospaþialã care sã permitã simulãri
de impact în vederea identificãrii
scenariilor optime de transformare
ºi dezvoltare.

Reporter: De ce nu este Bucu-
reºtiul un oraº smart?

Marcel Foca: În primul rând struc-
tura administrativã ºi modul de ale-
gere al celor 1+6 primari contribuie
din plin la un oraº disfuncþional.
Cred cã vom putea vorbi cu adevã-
rat de smart city în Bucureºti doar
atunci când vom avea un proiect
politic unitar la nivelul capitalei. În
lipsa acestei condiþii obligatorii (nu
ºi suficiente) putem vorbi doar de-
spre iniþiative punctuale cu aromã
de smart city, dar nu despre un oraº
cu adevãrat inteligent.

Reporter: Care ar fi rolul autoritãþi-

lor în dezvoltarea conceptului de
smart city? Pot înþelege actualii pri-
mari aleºi avantajele unui oraº
smart?

Marcel Foca: Orice autoritate pu-
blicã, prin urmare ºi o primãrie, are
trei opþiuni de inovare, inclusiv în
domeniul smart city:

- Poate „cumpãra" inovarea: este
vorba de achiziþii publice care includ
un grad semnificativ de inovare,
chiar concursuri de soluþii;

- Poate „produce" inovarea: este
vorba de propriile laboratoare sau
incubatoare de idei;

- Poate „orchestra" inovarea: poate
atrage ºi îmbina în mod armonios si-
nergiile existente la nivelul comuni-
tãþii astfel încât sã evidenþieze ideile
inovatoare pentru comunitate; idei-
le astfel rezultate pot fi recompensa-
te atât prin premii constituite din si-
nergiile locale (inclusiv prin recu-
noaºtere ºi promovare publicã, nu
doar prin premii materiale), cât ºi
prin punerea ideilor în practicã.

Deºi în România este un fapt mai
puþin obiºnuit, opþiunea orchestrãrii
sinergiilor existente la nivelul comu-
nitãþilor este deja un fapt cotidian
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pentru instituþiile publice din þãrile
occidentale. Aceastã abordare oferã
multiple avantaje autoritãþii publice,
cum ar fi identificarea de soluþii ino-
vatoare la probleme extrem de par-
ticulare unei anumite comunitãþi,
cost redus ºi implicare socialã
crescutã.

În acest context rolul primarului nu
este acela de a fi cel mai expert din-
tre experþii de smart city, ci de a faci-

lita ºi întreþine mecanisme de inova-
re socialã, printre care ºi inovarea
necesarã unui oraº inteligent.

Reporter: Cât de expus este un
oraº smart atacurilor cibernetice?
Cum pot fi ele contracarate?

Marcel Foca: Vulnerabilitãþile ci-
bernetice nu trebuie sã fie o sperie-
toare pentru cei care doresc sã de-
mareze proiecte de smart city.
Într-adevãr, orice sistem informatic
este vulnerabil la atacuri, indiferent
dacã respectivul sistem este sau nu
conectat la internet. Dacã însã consi-
derãm cã impactul unui atac ciber-
netic nu este mai mare decât impac-
tul unei guvernãri proaste, atunci
prioritatea fireascã pare a începe cu
întãrirea oraºului prin sisteme de tip
smart city ºi doar apoi continuã cu
problematica protecþiei cibernetice.

Iar când ajungem la capitolul pro-
tecþiei cibernetice suntem deja mult
mai liniºtiþi decât în cazul transfor-
mãrii oraºului într-unul inteligent:
unul dintre furnizorii de tehnologie

de securitate ciberneticã din top 5
mondial este din România! Autoritã-
þile publice din România nu au altce-
va de fãcut decât sã-ºi negocieze un
contract inovativ cu producãtorul
românesc a cãrui valoare este
recunoscutã pe plan mondial.

Reporter: Care este, din punctul
dvs de vedere, "cel mai smart" oraº
din lume?

Marcel Foca: Nu cred cã în acest
moment putem vorbi de un clasa-
ment cu cele mai inteligente oraºe,
ci doar de oraºe inteligente. Lipsa de
relevanþã a unui clasament provine
în principal din criteriile care pot sta
la baza clasamentului: viziunile asu-
pra oraºului inteligent au fost agre-
gate ºi aliniate doar recent, prin ur-
mare criteriile sunt atât de recente
încât oraºele considerate de toatã
lumea ca fiind inteligente nu au
apucat sã-ºi reevalueze realizãrile
din perspectiva criteriilor unanim
acceptate. De exemplu UE a lansat
documentele cadru pentru smart

city în anul 2014, iar ISO 37120 a fost
adoptat tot în 2014. Acestea sunt
principalele documente care ajutã la
transformarea etichetelor în criterii,
cel puþin pe teritoriul UE.

Însã la nivelul etichetelor, adicã al
bunului simþ al observatorului
obiºnuit, putem spune cã un oraº in-
teligent este cel care atrage deopo-
trivã oameni (de toate vârstele) ºi
companii (de toate mãrimile ºi din
mai toate domeniile de activitate),
adicã un oraº care creºte din toate
punctele de vedere ºi fãrã sã gene-
reze crize majore. Acestea sunt sem-
nele perceptibile de cãtre observa-
torul obiºnuit, sunt semnele unei
administraþii care priveºte în pers-
pectivã ºi rezolvã înþelept probleme-
le apãrute. De fapt acestea sunt lu-
crurile care conteazã la finalul zilei
pentru cei care trãiesc sau doresc sã
trãiascã în respectivul oraº.
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"Cred cã vom putea
vorbi cu adevãrat de

smart city în Bucureºti
doar atunci când vom
avea un proiect politic

unitar la nivelul
capitalei. În lipsa
acestei condiþii

obligatorii (nu ºi
suficiente) putem
vorbi doar despre

iniþiative punctuale cu
aromã de smart city,

dar nu despre un oraº
cu adevãrat
inteligent".


