
ARSCM A LANSAT HARTA PROIECTELOR SMART CITY

Alba Iulia - oraºul din þara noastrã cu
cele mai multe proiecte inteligente

Programul-pilot "Harta Proiecte-
lor Smart City" a fost lansat, luna
trecutã, de Asociaþia Românã pen-
t r u S m ar t C i t y º i M obi l i t at e
(ARSCM). Menit sã monitorizeze
proiectele propuse de autoritãþi
pentru tranziþia cãtre oraºe inteli-
gente, în prima etapã programul
prezintã localizarea proiectelor de
tip "smart city", pe teritoriul þãrii,
precum ºi informaþii despre aces-
tea.

Conform reprezentanþilor ARSCM,
harta este actualizatã constant cu
informaþiile obþinute de la autori-
tãþile locale.

În cea de-a doua etapã, estimatã
pentru finalul anului în curs, pro-
gramul va prezenta analize detalia-
te de la cei care implementeazã
aceste proiecte, dar mai ales exem-

ple de bunã practicã. "«Harta Pro-
iectelor Smart City» este un instru-
ment util, pus la dispoziþie gratuit
de cãtre ARSCM, important atât
pentru autoritãþile abilitate, ca
sã-ºi prezinte soluþiile cãtre cea
mai importantã comunitate
smart, cât ºi pentru pre-
zentarea proiectelor
cu grad crescut de
replicabilitate", au
subliniat sursele
citate.

Printre proiectele
analizate se aflã "Sis-
temul de monitori-
zare a traficului ºi alte
soluþii inteligente", "Ilu-
minatul Inteligent", "Monitori-
zarea calitãþii aerului", "Monitoriza-
rea consumului de apã ºi pierderile

din reþea", "Soluþia pentru analiza
ºi raportarea veniturilor bugetare",
"Soluþia de barometru public ce
permite consultarea locuitorilor
municipiului pe diverse teme",
"Aplicaþia pentru programare on-

line a cãsãtoriilor, respectiv
Integrarea sistemului de

D i spe c e r at c u al t e
soluþii mobile de ra-
portare a incidente-
lor".

Pânã la data de 28
august , cele mai

multe proiecte smart
city, respectiv 48, au

fost înregistrate la pri-
mãria Alba-Iulia, compa-

niile interesate de dezvoltarea
acestui tip de proiecte în zona Alba
fiind Orange România, Siemens,

Microsoft România, Schreder.
Printre obiectivele care se au în

vedere în respectiva regiune se nu-
mãrã monitorizarea traficului, ilu-
minatul Inteligent, monitorizarea
calitãþii aerului, monitorizarea con-
sumului de apã ºi pierderilor din
reþea, securizarea accesului la
Internet pentru toate componen-
tele de smart city, staþiile de încãr-
care a maºinilor electrice, hotspo-
turile Wi-Fi cu acces la Internet se-
curizat în zonele publice, soluþia
de promovare turisticã ºi interac-
þiune cu cetãþenii, o platformã
turisticã integratã, serviciul de
închiriere biciclete electrice etc.

Primãria Sibiu este o altã autori-
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tate localã care urmãreºte dezvol-
tarea unui oraº inteligent, aceasta
anunþând un numãr de 8 proiecte
smart, depuse de ANRE ºi Tursib.
Acestea vizeazã contoarele inteli-
gente ºi mãsurarea inteligentã, au-
tomatizãrile de reþea ºi aplicaþii
Smart Grid, transportul cu vehicu-
lele electrice, integrarea regenera-
bilelor, sistemele de stocare a
energiei, iluminatul public eficient,
tehnicile pentru creºterea informã-
rii consumatorilor privind consu-
mul de energie, staþiile de încãrca-
re a maºinilor electrice.

ªapte proiecte smart city au fost
anunþate în Cluj-Napoca, acestea
prevãzând:

- Smart Parking;
- Energie Regenerabilã;
- Relaþia cetãþean-primãrie;
- Energie ºi mediu;
- IT&C;
- Staþii de încãrcare a maºinilor

electrice.

Primãria Capitalei a transmis Aso-
ciaþiei care actualizeazã aceastã
hartã cã, pânã în 28 august, Enel,
I'Velo, Telekom România ºi Zebra-
Pay intenþioneazã sã investeascã
într-un numãr de ºase proiecte:
Smart Energy, Bike Sharing, Auto-
buze Electrice, IT&C, Terminale de
tip self-service, Staþii de încãrcare a
maºinilor electrice.

Un proiect de infrastructuri inteli-
gente urmeazã sã fie dezvoltat ºi în
localitatea Voluntari.

Cinci proiecte similare (smart
parking, mobilitate, IT&C, relaþia
primãrie-cetãþean, contoare cu ci-
tire la distanþã) ar urma sã fie im-
plementate în Oradea, companiile
care s-au arãtat interesate fiind
Tpark, Arobs Track GPS, Info Park
IT, Compania de Apã Oradea.

Câte patru proiecte au fost anun-
þate de primãriile Braºov ºi, respec-
tiv Timiºoara.

În proiectele de la Braºov (smart
parking, iluminat inteligent, staþie
pentru încãrcarea maºinilor electri-
ce, trecere de pietoni inteligentã)
este interesatã sã participe compa-
nia Tpark, în timp ce, la Timiºoara,
societãþile care ºi-au manifestat in-

teresul sunt ZTE, Orange România,
Continental AQUATIM. Aici, proiec-
tele smart city au ca obiective
smart parking-ul, IT&C, staþiile de
încãrcare a maºinilor electrice,
contoarele cu citire la distanþã.

Trei obiective smilare au fost
anunþate ºi în Constanþa, unde
Grupul Telekom a lansat, împreunã
cu chinezii de la ZTE, un proiect
smart-city.

UTI intenþioneazã sã investeascã
la Iaºi, unde au fost anunþate trei
proiecte privitoare la mobilitate,
staþii de încãrcare a maºinilor elec-
trice ºi la un sistem de manage-
ment adaptiv al traficului.

Siemens România ºi ELBA vor sã
meargã în Reºiþa, care a anunþat
douã proiecte smart city, pentru
managementul inteligent al trafi-
cului ºi pentru soluþii de iluminat
inteligent.

Altã autoritate beneficiarã de
astfel de proiecte este Primãria
Mioveni, unde Asociaþia Românã
a Compostului ºi Federaþiei Aso-
ciaþiilor de Dezvoltare Intercomu-
nitarã ºi-au anunþat intenþia sã
investeascã în proiectul "Smart
Waste".

În Tulcea urmeazã sã fie realizatã
o trecere de pietoni inteligentã, în
Mehedinþi - o serã inteligentã, în
Piatra Neamþ Telekom România va
amenaja bãnci inteligente cu pri-
ze electrice, în Galaþi urmeazã sã
dezvolte sistemul inteligent de
monitorizare a traficului, la Bacãu
BERD investeºte în iluminatul
Inteligent, la Botoºani SC Nova
Apaserv ºi BERD sunt interesate
de contorizãrile inteligente, în
timp ce Primãria Târnãveni, din ju-
deþul Mureº este în stadiul de cer-
tificare Smart City.

Conform ARSCM, un prim set de
concluzii asupra proiectelor smart
city din þara noastrã va fi prezentat
la Predeal, în perioada 22-24 sep-
tembrie 2017, în ocazia lansãrii
programului "Caravana Smart
City", alãturi de principalii factori
de decizie din administraþie.
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