
CRISTIAN PÂRVAN:

"Pentru dezvoltarea de proiecte
smart city, ne trebuie în primul rând

o politicã în domeniu"

l "Ideea de smart city implicã dezvoltarea de produse
ºi servicii noi"l "Automobilul electric va schimba complet

modul de funcþionare a societãþii"

Reporter: Noua tendinþã, în sta-
tele dezvoltate, dar ºi în câteva
oraºe de la noi, este dezvoltarea
oraºelor inteligente. Cât de pregã-
tite sunt companiile din þara noas-
trã, cu precãdere cele cu capital
autohton, pentru implementarea
proiectelor de smart city?

Cristian Pârvan: Dacã vorbim
despre oraºele româneºti, compa-

niilor le trebuie, în primul rând, o
politicã. Ca sã dezvolte activitate în
acest domeniu, trebuie sã existe o
politicã în domeniu ce stimuleazã
reducerea consumului de energie,
creºterea eficienþei energetice,
care sã finanþeze introducerea si-
stemelor ce asigurã acest obiectiv.
Este clar cã datoritã ºi bunãstãrii ºi
schimbãrii economice ca structurã,

consumul de energie se mutã din
partea industrialã cãtre populaþie
ºi public. În aceste condiþii, este
evident cã sistemele care au fost
gândite pentru industrie trebuie sã
fie refãcute, dincolo de faptul cã au
o vechime, cã s-au schimbat teh-
nologiile, cã existã utilaje mult mai
performante, transformatoare de
mare putere, echipament secun-

dar electrotehnic etc. Toate aceste
aspecte sunt valabile ºi fãrã ideea
de smart city, dar, cu atât mai mult,
ideea de smart city implicã dezvol-
tarea ºi de produse noi ºi de servi-
cii noi. Care este beneficiul? Redu-
cerea cererii de electricitate. Or,
acest lucru are alte repercusiuni pe
sistemul energetic.

ªi aici putem lua ca exemplu re-
þeaua de alimentare a automobile-
lor electrice - problemã care, deja,
în vest este parþial rezolvatã. Noi
propunem încã din 2008 o politicã
de dezvoltare, de cãtre stat, a reþe-
lei de alimentare pentru automo-
bilele electrice. O avem? Ce ne fa-
cem dacã automobilul electric se
dezvoltã - sub presiunea intere-
selor economice ºi a unor producã-
tori mondiali care au ºi o politicã
clarã ce vor impune ca unul din
zece automobile noi achiziþionate
sã fie electric - ºi vom ajunge la
niºte producþii care astãzi nici mã-
car nu ne gândim cã se pot realiza,
acest tip de automobile devenind
extraordinar de ieftine?

Automobilul electric, alãturi de in-
teligenþa artificialã, în circa 10-15 ani
va schimba complet modul de func-
þionare a societãþii. Sunt rapoarte ºi
evaluãri care se fac acum ºi care
aratã ce înseamnã automobilul
electric, care este mult mai compa-
tibil cu inteligenþa artificialã, con-
ducând, împreunã, cãtre automo-
bilul autonom ºi cãtre transporturi
autonome de mare tonaj. Aceastã
noutate afecteazã funcþionarea so-
cietãþii în ansamblul ei, pentru cã

4 Bursa Construcþiilor nr. 8 / 2017

Smart City

(continuare în pagina 6)

Pentru dezvoltarea
proiectelor de tip smart

city, avem nevoie în
primul rând de o

politicã în domeniu, este
de pãrere Cristian

Pârvan, preºedintele
Patronatului

Investitorilor Autohtoni
din România (PIAROM),
care ne-a spus, într-un

interviu, cã ideea de
smart city implicã

atât dezvoltarea de
produse noi, cât ºi

implementarea unor noi
servicii. Un exemplu în

acest sens este
automobilul electric,

care, alãturi de
inteligenþa artificialã, în

circa 10-15 ani va
schimba complet modul

de funcþionare a
societãþii, în opinia
domnului Pârvan.
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va antrena o anumitã abordare ºi
din partea firmelor de asigurãri, ºi
din partea pieþei forþei de muncã,
de exemplu a ºoferilor de tir, dar ºi
a fiecãrui cetãþean care conduce, a
cererii de maºini, a infrastructurii
energetice etc. Oslo, de exemplu,
îºi propune sã elimine imediat,
dintr-o anumitã razã a centrului, o
maºinã pe benzinã sau motorinã.
Iar acest program urmãreºte sã
creascã progresiv, numãrul de
maºini scoase din circulaþie pânã
când, în 2030, sã fie eliminat com-
plet accesul maºinilor pe benzinã
ºi motorinã. Acest lucru va avea un
impact major ºi evident în societa-
te, pentru cã presupune înlocuirea
sistemeleor pe benzinã ºi motorinã
cu alte sisteme.

Reporter: Cât de capabili suntem
noi sã ne implicãm în astfel de pro-
iecte, din punct de vedere al inteli-
genþei soluþiilor?

Cristian Pârvan: În ceea ce pri-
veºte inteligenþa unor soluþii pro-
puse, noi avem la Timiºoara, la Cluj
oameni care lucreazã la baterii cu
mare putere, la sisteme de inteli-
genþã artificialã care se introduc în
automobile etc. Însã, deocamdatã,
acestea se fac la iniþiativa unor
companii strãine care au strategii

ºi politici. În schimb, politica noas-
trã, a þãrii, doar declarativ o avem,
ºi aceea doar fragmentat menþio-
natã, însã nu avem consecvent o li-
nie de acþiune în care sã spunem
cã în cinci sau zece ani noi avem
câte 10 staþii de încãrcare maºini în
fiecare localitate cu peste 10.000
de locuitori.

Reporter: Înþeleg cã nu avem un
cadru în baza cãruia sã existe o li-
nie de acþiune…

Cristian Pârvan: Cadrul îl facem
tot noi. De ce nu îl facem, pentru
cã, global vorbind, acesta porneºte
de la decidenþii politici, care nu au
numai sarcina sã preia niºte direc-
tive ºi sã le transpunã în legislaþia
româneascã. Decidenþii politici ar
trebui sã aibã o agendã în care sã
reglementeze lucruri de interes
pentru România, acum, învãþând,
bineînþeles, din ceea ce au regle-
mentat alþii.

Reporter: Dar cât de pregãtite ºi
dispuse sunt companiile sã inves-
teascã în proiecte smart city, în
speþã în tehnologia pe care o im-
pune intrarea pe piaþã a automobi-
lului electric?

Cristian Pârvan: Anteprenorii
români sunt mai slabi pregãtiþi în
acest domeniu ºi este normal sã fie
aºa, în primul rând þinând cont de
distorsiunile din mediul economic,

în care anumite companii fac niºte
marje de profit nejustificat de mari,
motivate de tot felul de condiþii
speciale, contracte speciale, încre-
dinþãri speciale ºi aºa mai departe.
O companie care merge pe aceastã
linie ºi o politicã ce îndeamnã com-
paniile sã meargã pe aceastã direc-
þie evident cã nu este în favoarea
adoptãrii unei linii economice rea-
le ºi de perspectivã. Pentru cã pro-
fitul imediat este mult mai impor-
tant decât o gândire prospectivã.
Dacã pot sã obþin un contract sã
deszãpezesc pe urmãtorii cinci ani,
ce rost are sã îmi bat capul sã fac
altfel? Pe partea tehnicã, având în
vedere cã mai avem doar nuclee
de producãtori, ei nu pot sã capete
forþã decât dacã-i aduc într-un pro-
iect pe care, teoretic, îl afirmãm,
dar pentru care nu avem niciun fel
de elemente concrete cã facem
ceva. Acesta se cheamã înzestrarea
armatei. Este un subiect faorte sen-
sibil, în care este evident cã Româ-
nia ºi-a pierdut aproape total capa-
citatea de a performa în acest do-
meniu ºi apelãm evident la achiziþii
strãine. Este foarte bine ºi trebuie
sã cumpãrãm echipamente mo-
derne pentru armata românã, dar,
în acelaºi timp, ar trebui sã facem
mult mai mult ca sã valorificãm nu-
cleele de producãtori români pe

care sã îi impunem, sã-i sprijinim ºi
sã îi includem în lanþurile de pro-
ducþie ale marilor producãtori in-
ternaþionali de armament. Pentru
cã noi suntem obligaþi sã consta-
tãm cã, în timp ce nouã ni s-a spus
cã nu trebuie sã mai producem ar-
mament, deocamdatã se produce
armament în lume.

Toate aceste aspecte prezentate
mai sus ne fac sã ne dãm seama cã
ne aflãm într-o situaþie mult mai
gravã decât cea de dinaintea crizei
din 2008, având de rezolvat o serie
de probleme de fond.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Ideea de smart city
implicã dezvoltarea ºi

de produse noi ºi de
servicii noi. Care este

beneficiul? Reducerea
cererii de electricitate.

Or, acest lucru are
alte repercusiuni pe
sistemul energetic".


