S mart City

«Smart City» cere o voinþã politicã
realã ºi fermã, dublatã de
consecvenþã administrativã
Interviu cu domnul Mihai Mihaiþã, Preºedinte al
Asociaþiei Generale a Inginerilor din România (AGIR)
Conceptul „Smart City" - constituie un domeniu ºtiinþific
de studiu ce trebuie abordat
sistematic, iar toate proiectele se cer abordate „Smart",
ne-a declarat, într-un interviu, domnul Mihai Mihaiþã,
Preºedinte al Asociaþiei Generale a Inginerilor din România (AGIR). Domnia sa ºi-a exprimat speranþa cã administraþia publicã din România
va fi capabilã sã conºtientizeze importanþa pe care o are
conceptul „Smart City" pentru
evoluþia sa ulterioarã. În opinia domnului Mihai Mihãiþã,
„Smart City" este ºi va rãmâne, pentru mult timp, un subiect deosebit de important
pentru numeroase oraºe, comunitãþi ºi regiuni din
România.
"Procesul de transformare în
«Smart City» cere o voinþã politicã realã ºi fermã, dublatã
de consecvenþã administrativã pentru a fi pusã în aplicare", spune Preºedintele Asociaþiei Generale a Inginerilor
din România (AGIR) în interviul pe care ni l-a acordat cu
amabilitate.
Reporter: Vã rugãm sã ne povestiþi, pe scurt, care este situaþia actualã, pe plan internaþional, a conceptului oraºelor inteligente.
Mihai Mihaiþã: Populaþia globului este în prezent de ºapte miliarde de oameni, conform estimãrilor
Organizaþiei Naþiunilor Unite,
urmând sã ajungã, în 2050, la 9,3
miliarde. În acelaºi timp, se cere
luat în considerare faptul cã, în ultimii 15 ani, urbanizarea a devenit
un fenomen global cu o evoluþie
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acceleratã ºi, drept urmare, peste
50% din populaþia lumii trãieºte în
oraºe, cu precãdere în þãrile dezvoltate.
În acest context, se anticipeazã
cã în urmãtoarele trei decenii ºi jumãtate, adicã pânã în 2050, oraºele
lumii se vor confrunta cu un aflux
consistent de locuitori, ajungând
sã gãzduiascã 70% din populaþia
mondialã, adicã 6,3 miliarde de
oameni.
Supraaglomerarea oraºelor va

amplifica efectele ecologice nocive, în condiþiile în care sunt deja
„responsabile" de circa 70% din volumul total al emisiilor de gaze de
serã ºi sunt principalii producãtori
de deºeuri - care în 10 ani - vor
atinge un volum total de 2,2 miliarde de tone, a cãror procesare va
costa peste 375 miliarde de dolari.
Deºi lista provocãrilor majore pe
care oraºele viitorului trebuie sã le
abordeze este mai mare, soluþii
concrete sunt vãzute deja în întrea-

ga lume. Sunt þãri în care oraºele
inteligente nu mai reprezintã noþiuni abstracte - Japonia, China,
SUA, ºi în toate þãrile Uniunii Europene, dar acestea nu sunt distribuite în mod egal, iar þãrile cu cele
mai multe astfel de oraºe sunt
Anglia, Spania, Italia, Austria, Danemarca, Norvegia, Suedia, Estonia ºi Slovenia.
Densitatea mare a populaþiei din
(continuare în pagina 12)
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oraºe determinã creºterea presiunilor puse pe numeroase domenii,
precum energia, transporturile,
apa, clãdirile, spaþiile publice ºi alte
sectoare, astfel încât trebuie gãsite
soluþii eficiente, sustenabile, generatoare de prosperitate economicã
ºi socialã. Metodele tradiþionale de
rezolvare a numeroaselor probleme pe care le genereazã sporirea
rapidã a populaþiei urbane nu
reuºesc sã ofere - în cazul cel mai
bun - decât soluþii parþiale, cu eficienþã scãzutã. Se impune o abordare sistemicã ºi strategicã prin
mobilizarea tuturor resurselor unui
oraº, prin implicarea activã a
cetãþenilor, folosindu-se tehnologii ºi politici performante.
Reporter: Este pregãtitã România pentru a asimila conceptul
„Smart City"?
Mihai Mihaiþã: Este foarte bine
sã discutãm despre astfel de subiecte, cu condiþia sã reuºim sã influenþãm construcþia unei vieþi sãnãtoase ºi sã contribuim mai puþin
la erodarea unui subiect important
ºi a unor noþiuni care se golesc de
conþinut prin repetarea excesivã.
Oraºele se construiesc greu ºi se
schimbã ºi mai greu. Sunt puþine
exemple în istoria recentã a dezvoltãrii urbane în care un oraº sau
altul ºi-au schimbat spectaculos
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destinul în bine într-o perioadã
foarte scurtã, dar totuºi sunt
destule exemple.
„Smart City" este deliberat, planificat, urmãrit, ºi construit ºi nu se
poate întâmpla pur ºi simplu. Vorbim despre un concept care are o
teorie, cât ºi o culturã. „Smart City"
este o înþelegere oficialã fundamentatã ºi adoptatã strategic la nivel european ºi mondial, dar cea
mai importantã este înþelegerea
largã instructivã ºi informalã.
Sub umbrela Comisiei Europene,
opþiunea pentru „Smart" este subordonatã finalitãþii tuturor opþiunilor legate de construirea ºi adaptarea la schimbãrile climatice, reducerea cauzelor acestora ºi limitarea efectelor. Toate acestea aplicate la nivelul vieþii din oraº înseamnã o serie de comportamente pe
care se fundamenteazã un anumit
fel de civilizaþie prin care cetãþenii
se comportã într-un anumit fel,
oraºul prin serviciile sale ºi gestiunea pe care o practicã face posibil,
încurajeazã, rãsplãteºte ºi chiar impune acest comportament, toate
constituind o nouã formã de normalitate. Este o problemã de
educaþie ºi de culturã cetãþeneascã
ºi în aceastã direcþie trebuie sã mai
progresãm.
Reporter: Cum vã explicaþi cã
sunt oraºe din vestul þãrii care au în
derulare proiecte de „Smart City",

iar Capitala, încã nu?
Mihai Mihaiþã: Strategiile, de
multe ori, sunt asemãnãtoare între
ele chiar dacã se adreseazã unor
localitãþi diferite. Ele trebuie sã rãspundã cerinþelor specifice din
oraºul în care se aplicã.
O boalã clasicã a maturitãþii gestiunii urbane, din multe oraºe din
România, este ruptura între ce este
prevãzut în strategie ºi ceea ce se
face prin proiectele de aplicare a
ei.
Procesul de transformare în
„Smart City" cere o voinþã politicã
realã ºi fermã, dublatã de consecvenþã administrativã pentru a fi
pusã în aplicare. „Smart City" nu
înseamnã neapãrat Capitala sau
doar oraºe cu un numãr mare de
locuitori. Problema se poate pune
aproape oriunde este înþeleasã ºi
nu se fac compromisuri în numele
sãrãciei, al perifericitãþii, al inculturii, sau al existenþei altor dificultãþi,
de regulã al subdezvoltãrii sau
declinului, va fi doar un drum mai
lung.
Un element important ºi indispensabil în aceastã acþiune este recursul la inteligenþã ºi competenþã.
Reporter: Care sunt principalele
probleme pentru care Capitala nu
reuºeºte sã fie un oraº inteligent?
Mihai Mihaiþã: Sunt multe probleme, dar eu voi da doar câteva
exemple:

ü Mobilitatea integratã ºi obiectivul de a reduce considerabil deplasãrile cu autoturismele ºi trecerea la transportul în comun inteligent nu constituie o preocupare.
ü Nu existã o abordare astfel ca
oraºul sã fie compact, dens, dar în
sens inteligent, fãrã a reduce standardele de confort ºi, dimpotrivã,
augmentându-le prin eficienþa organizãrii.
ü Colectarea deºeurilor nu se
face dupã un management performant.
ü Sunt carenþe în aplicarea reglementãrilor urbane, a tehnologiilor,
în valorificarea resurselor ºi a politicilor de dezvoltare, etc..
În rezumat trebuie acoperite ºi
aplicate în mod inteligent problemele de: guvernanþã, energie, construcþii, infrastructurã, transport,
tehnologii informatice, educaþie ºi
sãnãtate.
Reporter: Ce înseamnã un oraº
inteligent?
Mihai Mihaiþã: Oraº inteligent
este unul cu cel puþin o iniþiativã
care trateazã una sau mai multe
dintre urmãtoarele caracteristici: o
Guvernare Inteligentã, Oameni
Inteligenþi, un Mod de Viaþã Inteligent, o Mobilitate Inteligentã, o
Economie Inteligentã ºi un Mediu
(continuare în pagina 14)
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Inteligent. Dintre cele ºase caracteristici, cel mai adesea, activitatea
se concentreazã pe un Mediu Inteligent ºi o Mobilitate Inteligentã.
Pentru a ne gândi la un parcurs
cãtre „Smart City" este absolut
necesar sã se cunoascã ºi sã se înþeleagã conceptul de cãtre cei care îl
promoveazã, dar ºi de cei cãrora le
este destinat. Nu existã "„Smart
City" fãrã „cetãþeni smart".
Existenþa conceptului la nivel de
declaraþii publice fãrã înþelegerea
conþinutului sãu ºi a condiþiilor
proprii, specifice, fãrã consecvenþã
în aplicare a principiilor ºi fãrã
împãrtãºirea convingerilor cu toþi
cei care contribuie în cadrul acestui proces - ºi nu sunt mulþi - este
total insuficient.

Un oraº nu se poate angaja pe un
parcurs „Smart" dacã cei care îl
conduc ºi îl reprezintã nu promoveazã acest lucru ºi nu adoptã o
strategie bunã. A realiza o strategie apelând la consultanþi este
foarte important, dar dacã oraºul
este doar un client care aºteaptã
sã-i fie livrat produsul la termen
efectul conduce la ratare (eºec).
Elaborarea unei strategii are o
componentã instructivã pentru cel
care o va adopta pentru cã aceasta
trebuie sã vinã de la propriile probleme reale ºi bine înþelese ºi mai
trebuie, dupã adopþie, sã-l ghideze
conºtient pe beneficiar în toate
problemele ºi proiectele pe care le
va adopta.
Flexibilitatea conceptualã este
foarte importantã pentru cã serveºte edililor marilor aglomeraþii

Mihai Mihaiþã: "«Un oraº inteligent» - un oraº
care încearcã sã rezolve problemele locuitorilor,
mai ales prin intermediul soluþiilor bazate pe TIC,
printr-un parteneriat urban care implicã mai
multe pãrþi interesate."
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urbane care pot selecta, integra ºi
adapta tehnologii creând soluþii pe
mãsura cerinþelor specifice, dând
prioritate sectoarelor critice.
Reporter: Daþi un exemplu de
cum dezvoltarea tehnologicã influenþeazã rezolvarea provocãrilor
într-un oraº inteligent.
Mihai Mihaiþã: În demersurile
îndreptate spre rezolvarea situaþiilor grave pe care le-am evocat tehnologia informaticã este un important factor care faciliteazã apariþia
ºi evoluþia procesului prin care
oraºele pot sã facã faþã provocãrilor într-un „mod inteligent".
Tehnologia Informaþiilor ºi Comunicaþiilor (TIC) uneºte ºi întãreºte legãturile între oameni, în
planul afacerilor, infrastructurilor,
resurselor, energiei ºi spaþiilor, precum ºi furnizarea de instrumente
inteligente de organizare, de
guvernanþã.
Astfel, putem defini „Un oraº inteligent" - un oraº care încearcã sã
rezolve problemele locuitorilor,

mai ales prin intermediul soluþiilor
bazate pe TIC, printr-un parteneriat urban care implicã mai multe
pãrþi interesate.
Reporter: Sunt autoritãþile
pro-active pentru dezvoltarea
oraºelor inteligente?
Mihai Mihaiþã: Noi ne ciocnim
de mai multe mentalitãþi. Una este
aceea cã administraþiile preferã sã
plãteascã ceea ce produce efecte
pe termen scurt, relativ la mandatul lor ºi este vizibil pentru electorat. Alta este reþinerea de a discuta
public despre nereuºite ºi erori
care nu pot fi contracarate decât
dacã sunt asumate ca probleme. În
aceastã acþiune ONG-urile sã fie
colaboratori pentru rezolvarea
problemelor ºi nu factori de presiune. O combinaþie bunã ºi importantã ar fi recursul la competenþele
locale, la inteligenþa din propria
comunitate, la experienþa ºi calificarea unor experþi. Ar trebui învãþat cum sã se integreze cele douã
lumi paralele, cea pe bani publici ºi
cea privatã, fãrã de care nu poate fi
conceput un „Smart City".
Un primar, când terminã mandatul ºi vrea sã îl continue, sau altul
care candideazã ºi pretinde cã este
mai bun, ar trebui sã vedem pentru primul, dacã a navigat cu destinele oraºului, iar pentru al doilea
ce vrea sã facã. Am vrea sã vedem
strategia localitãþii, sã-i apreciem
calitatea ºi coerenþa, aplicativitatea prin politici definite ºi asumate
public. Consecvenþa, prin caracteristicile proiectelor derulate sau
propuse. Unde lipsesc aceste elemente scrise, publicate ºi elaborate în regim deschis, pe bazã de
consultare autenticã, acolo nu
poate fi vorba de „Smart City".
Conceptul „Smart City" - constituie un domeniu ºtiinþific de studiu ce trebuie abordat sistematic,
iar toate proiectele se cer abordate
„Smart".
Sper cã administraþia publicã din
România este capabilã sã conºtientizeze importanþa pe care o are
conceptul „Smart City" pentru evoluþia sa ulterioarã.
„Smart City" este ºi va rãmâne,
pentru mult timp, un subiect deosebit de important pentru numeroase oraºe, comunitãþi ºi regiuni
din România.

