
INDUSTRIA DE SMART CITY

Îmbunãtãþirea cadrului legislativ
ºi introducerea stimulentelor

de ordin financiar -
elemente de importanþã majorã
l Interviu cu domnul Paul Decusearã,

ªef Serviciu Dezvoltare ENGIE România

Reporter: Ce înseamnã, în opinia
dvs, un "oraº inteligent"?

Paul Decusearã: Un oraº inteli-
gent este un oraº cu personalitate,
a cãrui municipalitate este preocu-
patã de dezvoltarea durabilã, de
reducerea poluãrii ºi a emisiilor de
gaze cu efect de serã, de eficienþa
energeticã, de optimizarea servicii-
lor publice, într-un cuvânt, de
creºterea calitãþii vieþii lo-
cuitorilor. Pentru a pu-
tea sã rãspundã aces-
tor deziderate, muni-
cipalitãþ i le imple-
menteazã de o ma-
nierã integratã soluþii
inteligente ºi inovatoa-
re pentru serviciile pu-
blice oferite.

Reporter: Unde se aflã România,
în acest moment, din punct de ve-
dere al dezvoltãrii conceptului de
"smart-city"?

Paul Decusearã: Deºi existã o se-
rie de iniþiative locale privind con-
ceptul de smart city, România se
aflã totuºi la început de drum în
aceastã privinþã, acestea fiind mai
degrabã în stadiul de proiecte pi-
lot. Însã acest fapt nu trebuie sã ne
descurajeze, fiind o situaþie norma-
lã, care se întâlneºte chiar ºi la alte
oraºe europene care au început
mai demult sã meargã pe acest
drum. Ce este cert este cã ne aflãm
pe drumul cel bun, se observã în
mod clar cum cresc preocupãrile
municipalitãþilor pentru astfel de
soluþii, apar tot mai mulþi jucãtori

dornici sã ofere soluþii de calitate ºi
de aceste lucruri este nevoie pen-
tru a progresa pe subiect.

Reporter: Care ar fi elementele
care ar putea contribui la o dezvol-
tare mai rapidã a smart city-ului în
România?

Paul Decusearã: Sunt multe
aspecte care pot accelera dezvol-

tarea proiectelor de smart
city, însã mã limitez la a

enumera douã dintre
ele . Ast fe l , îmbu-
nãtãþirea cadrului
legislativ, referin-
du-mã aici în mod
special la elaborarea

normelor privind par-
teneriatul public-pri-

vat, precum ºi introduce-
rea mai multor stimulente de ordin
financiar, în special finanþãri ne-
rambursabile, care sã uºureze din
efortul financiar al municipalitãþi-
lor, sunt elemente de o importanþã
majorã ºi care pot servi ca un bun
catalizator pentru soluþiile de
smart city.

Reporter: Care sunt proiectele
de "Smart-City" în care este impli-
catã ENGIE?

Paul Decusearã: La nivel de
Grup avem nenumãrate proiecte
implementate cu diverse munici-
palitãþi din multe oraºe europene
ºi nu numai, acoperind o plajã foar-
te largã de soluþii. Astfel, Grupul
ENGIE a implementat soluþii de
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mobilitate durabilã privind dezvol-
tarea infrastructurii pentru diverºi
combustibili alternativi CNG/LNG/
bio-CNG/electric în Paris, inclusiv-
pentru toate oraºele din Franþa cu
peste 200 de mii de locuitori, Rot-
terdam, Luxembourg, etc; soluþii
de gestionare inteligentã a traficu-
lui ºi flotelor implementate în Rio
de Jainero, Nisa, soluþii de securita-
te implementate în Paris, Rio de Ja-
inero, Nisa; soluþii de iluminat pu-
blic inteligent implementate în Lil-
le, Avignon, La Baule ºi exemplele
ar putea continua. În România sun-
tem la început de drum cu privire
la acest subiect. În cadrul ENGIE

România, avem dezvoltate o serie
de soluþii interesante pe partea de
mobilitate durabilã ºi combustibili
alternativi ce ar putea fi implemen-
tate cu succes în domeniul trans-
portului public ºi, în paralel, conti-
nuãm sã dezvoltãm alte soluþii
pentru diverse servicii publice care
sã aducã valoare adãugatã ridicatã
municipalitãþilor ºi sã contribuie la
creºterea calitãþii vieþii. Purtãm în
prezent discuþii cu municipalitãþile
prin care încercãm sã promovãm
soluþiile noastre ºi suntem încre-
zãtori cã acestea vor deveni în vii-
torul apropiat o opþiune pentru
multe oraºe din România.

Reporter: Care ar fi rolul autori-
tãþilor în dezvoltarea conceptului

de smart- city? Pot înþelege actualii
primari aleºi avantajele unui oraº
smart?

Paul Decusearã: Rolul autoritãþi-
lor este unul major, în mod evi-
dent. Ele sunt cele care poartã un
dialog permanent cu cetãþenii
pentru a identifica ºi prioritiza
nevoile dar ºi cu partenerii privaþi
în vederea gãsirii celor mai bune
soluþii; elaboreazã strategiile ºi
planurile de acþiune; bugeteazã ºi
asigurã fondurile necesare imple-
mentãrii ºi în final lanseazã solici-
tãrile de achiziþie în vederea im-
plementãrii de proiecte capabile
sã îmbunãtãþeascã calitatea vie-
þii.

Din discuþiile pe care le-am avut
pânã acum cu decidenþii locali, a
reieºit cã aceºtia înþeleg avantajele
unui oraº smart ºi îºi doresc sã im-
plementeze cât mai multe din so-
luþiile de smart city.

Reporter: Cât de expus este un
oraº smart atacurilor cibernetice?

Paul Decusearã: Pe mãsurã ce
tehnologia avanseazã ºi creºte de-
pendenþa de IT&C, calitatea vieþii

se îmbunãtãþeºte, însã cresc ºi ris-
curile unor eventuale atacuri ciber-
netice. Însã acest lucru nu trebuie
sã fie privit ca o piedicã în calea
dezvoltãrii de soluþii smart, în-
trucât în paralel se dezvoltã soluþii
de securitate menite sã ofere pro-
tecþia necesarã pentru a þine sub
control eventualele pericole.

Reporter: Cât de mult creºte cali-
tatea vieþii cetãþeanului într-un
oraº inteligent?

Paul Decusearã: Dacã iniþiative-
le smart sunt implementate de o
manierã integratã, bazatã pe o
strategie clarã ºi bine pusã la
punct în care sunt prioritizate în
mod corespunzãtor nevoile cetã-
þenilor, iar soluþiile alese sunt op-
time ºi implementate corespunzã-
tor, utilizând cele mai adecvate
modalitãþi de finanþare, atunci în
mod cert calitatea vieþii va cu-
noaºte o evoluþie.
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Paul Decusearã: "Deºi existã o serie de iniþiative
locale privind conceptul de smart city,

România se aflã totuºi la început de drum
în aceastã privinþã, acestea fiind mai degrabã
în stadiul de proiecte pilot. Însã acest fapt nu

trebuie sã ne descurajeze, fiind o situaþie
normalã care se întâlneºte chiar ºi la alte oraºe

europene care au început mai demult
sã meargã pe acest drum".


