
«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)

Reporter: Vã rugãm sã ne pove-
stiþi, pe scurt, care este situaþia ac-
tualã, pe plan internaþional, a con-
ceptului oraºelor inteligente.

Mihai Mihaiþã: Populaþia globu-
lui este în prezent de ºapte miliar-
de 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 ul-
timii 15 ani, urbanizarea a devenit
un fenomen global cu o evoluþie

acceleratã ºi, drept urmare, peste
50% din populaþia lumii trãieºte în
oraºe, cu precãdere în þãrile dez-
voltate.

În acest context, se anticipeazã
cã în urmãtoarele trei decenii ºi ju-
mãtate, 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 noci-
ve, în condiþiile în care sunt deja
„responsabile" de circa 70% din vo-
lumul 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 miliar-
de 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 no-
þiuni abstracte - Japonia, China,
SUA, ºi în toate þãrile Uniunii Euro-
pene, dar acestea nu sunt distribu-
ite în mod egal, iar þãrile cu cele
mai multe astfel de oraºe sunt
Anglia, Spania, Italia, Austria, Da-
nemarca, Norvegia, Suedia, Esto-
nia ºi Slovenia.

Densitatea mare a populaþiei din
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Conceptul „Smart City" - con-
stituie un domeniu ºtiinþific
de studiu ce trebuie abordat
sistematic, iar toate proiecte-
le se cer abordate „Smart",
ne-a declarat, într-un inter-
viu, domnul Mihai Mihaiþã,
Preºedinte al Asociaþiei Gene-
rale a Inginerilor din Româ-
nia (AGIR). Domnia sa ºi-a ex-
primat speranþa cã adminis-
traþia publicã din România
va fi capabilã sã conºtientize-
ze importanþa pe care o are
conceptul „Smart City" pentru
evoluþia sa ulterioarã. În opi-
nia domnului Mihai Mihãiþã,
„Smart City" este ºi va rãm-
âne, pentru mult timp, un su-
biect deosebit de important
pentru numeroase oraºe, co-
m u n i t ã þ i º i r e g i u n i d i n
România.
"Procesul de transformare în
«Smart City» cere o voinþã po-
liticã realã ºi fermã, dublatã
de consecvenþã administrati-
vã pentru a fi pusã în aplica-
re", spune Preºedintele Aso-
ciaþiei Generale a Inginerilor
din România (AGIR) în inter-
viul pe care ni l-a acordat cu
amabilitate.

(continuare în pagina 12)
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oraºe determinã creºterea presiu-
nilor puse pe numeroase domenii,
precum energia, transporturile,
apa, clãdirile, spaþiile publice ºi alte
sectoare, astfel încât trebuie gãsite
soluþii eficiente, sustenabile, gene-
ratoare de prosperitate economicã
ºi socialã. Metodele tradiþionale de
rezolvare a numeroaselor proble-
me pe care le genereazã sporirea
rapidã a populaþiei urbane nu
reuºesc sã ofere - în cazul cel mai
bun - decât soluþii parþiale, cu efi-
cienþã scãzutã. Se impune o abor-
dare sistemicã ºi strategicã prin
mobilizarea tuturor resurselor unui
oraº, prin implicarea activã a
cetãþenilor, folosindu-se tehnolo-
gii ºi politici performante.

Reporter: Este pregãtitã Româ-
nia pentru a asimila conceptul
„Smart City"?

Mihai Mihaiþã: Este foarte bine
sã discutãm despre astfel de su-
biecte, cu condiþia sã reuºim sã in-
fluenþãm construcþia unei vieþi sã-
nãtoase 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 dez-
voltãrii urbane în care un oraº sau
altul ºi-au schimbat spectaculos

destinul în bine într-o perioadã
foarte scurtã, dar totuºi sunt
destule exemple.

„Smart City" este deliberat, plani-
ficat, urmãrit, ºi construit ºi nu se
poate întâmpla pur ºi simplu. Vor-
bim despre un concept care are o
teorie, cât ºi o culturã. „Smart City"
este o înþelegere oficialã funda-
mentatã ºi adoptatã strategic la ni-
vel european ºi mondial, dar cea
mai importantã este înþelegerea
largã instructivã ºi informalã.

Sub umbrela Comisiei Europene,
opþiunea pentru „Smart" este su-
bordonatã finalitãþii tuturor opþiu-
nilor legate de construirea ºi adap-
tarea la schimbãrile climatice, re-
ducerea cauzelor acestora ºi limita-
rea efectelor. Toate acestea aplica-
te la nivelul vieþii din oraº înseam-
nã 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 gestiu-
nea pe care o practicã face posibil,
încurajeazã, rãsplãteºte ºi chiar im-
pune acest comportament, toate
constituind o nouã formã de nor-
malitate. 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 rãs-
pundã cerinþelor specifice din
oraºul în care se aplicã.

O boalã clasicã a maturitãþii ges-
tiunii 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 consec-
venþã 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 incultu-
rii, sau al existenþei altor dificultãþi,
de regulã al subdezvoltãrii sau
declinului, va fi doar un drum mai
lung.

Un element important ºi indis-
pensabil în aceastã acþiune este re-
cursul la inteligenþã ºi competenþã.

Reporter: Care sunt principalele
probleme pentru care Capitala nu
reuºeºte sã fie un oraº inteligent?

Mihai Mihaiþã: Sunt multe pro-
bleme, dar eu voi da doar câteva
exemple:

ü Mobilitatea integratã ºi obiec-
tivul de a reduce considerabil de-
plasãrile cu autoturismele ºi trece-
rea la transportul în comun inteli-
gent nu constituie o preocupare.
ü Nu existã o abordare astfel ca

oraºul sã fie compact, dens, dar în
sens inteligent, fãrã a reduce stan-
dardele de confort ºi, dimpotrivã,
augmentându-le prin eficienþa or-
ganizãrii.
ü Colectarea deºeurilor nu se

face dupã un management perfor-
mant.
ü Sunt carenþe în aplicarea regle-

mentãrilor urbane, a tehnologiilor,
în valorificarea resurselor ºi a poli-
ticilor de dezvoltare, etc..

În rezumat trebuie acoperite ºi
aplicate în mod inteligent proble-
mele de: guvernanþã, energie, con-
strucþii, 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 Inteli-
gent, o Mobilitate Inteligentã, o
Economie Inteligentã ºi un Mediu
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Inteligent. Dintre cele ºase carac-
teristici, cel mai adesea, activitatea
se concentreazã pe un Mediu Inte-
ligent ºi o Mobilitate Inteligentã.

Pentru a ne gândi la un parcurs
cãtre „Smart City" este absolut
necesar sã se cunoascã ºi sã se înþe-
leagã 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 aces-
tui 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 promo-
veazã acest lucru ºi nu adoptã o
strategie bunã. A realiza o stra-
tegie 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 pro-
bleme 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 ser-
veºte edililor marilor aglomeraþii

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 influ-
enþeazã rezolvarea provocãrilor
într-un oraº inteligent.

Mihai Mihaiþã: În demersurile
îndreptate spre rezolvarea situaþii-
lor grave pe care le-am evocat teh-
nologia informaticã este un impor-
tant factor care faciliteazã apariþia
ºi evoluþia procesului prin care
oraºele pot sã facã faþã provocãri-
lor într-un „mod inteligent".

Tehnologia Informaþiilor ºi Co-
municaþiilor (TIC) uneºte ºi întã-
reºte legãturile între oameni, în
planul afacerilor, infrastructurilor,
resurselor, energiei ºi spaþiilor, pre-
cum ºi furnizarea de instrumente
inteligente de organizare, de
guvernanþã.

Astfel, putem defini „Un oraº in-
teligent" - un oraº care încearcã sã
rezolve problemele locuitorilor,

mai ales prin intermediul soluþiilor
bazate pe TIC, printr-un partene-
riat urban care implicã mai multe
pãrþi interesate.

R e p o r t e r : Sunt autor i tãþ i le
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 manda-
tul lor ºi este vizibil pentru electo-
rat. 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 pre-
siune. O combinaþie bunã ºi impor-
tantã ar fi recursul la competenþele
locale, la inteligenþa din propria
comunitate, la experienþa ºi califi-
carea unor experþi. Ar trebui învã-
þat 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 manda-
tul ºi vrea sã îl continue, sau altul
care candideazã ºi pretinde cã este
mai bun, ar trebui sã vedem pen-
tru primul, dacã a navigat cu desti-
nele oraºului, iar pentru al doilea
ce vrea sã facã. Am vrea sã vedem
strategia localitãþii, sã-i apreciem
calitatea ºi coerenþa, aplicativita-
tea prin politici definite ºi asumate
public. Consecvenþa, prin caracte-
risticile proiectelor derulate sau
propuse. Unde lipsesc aceste ele-
mente scrise, publicate ºi elabora-
te în regim deschis, pe bazã de
consultare autenticã, acolo nu
poate fi vorba de „Smart City".

Conceptul „Smart City" - consti-
tuie un domeniu ºtiinþific de stu-
diu ce trebuie abordat sistematic,
iar toate proiectele se cer abordate
„Smart".

Sper cã administraþia publicã din
România este capabilã sã conºtien-
tizeze importanþa pe care o are
conceptul „Smart City" pentru evo-
luþia sa ulterioarã.

„Smart City" este ºi va rãmâne,
pentru mult timp, un subiect deo-
sebit de important pentru nume-
roase oraºe, comunitãþi ºi regiuni
din România.
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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."


