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Smart City

Orange România a finalizat prima
etapã a proiectului-pilot Alba Iulia
Smart City ºi a început etapa de anali-
zã a primelor date colectate prin so-
luþiile implementate. Iniþiativa are
drept rezultat, la aproape un an de la
semnarea acordului de colaborare cu
Primãria Municipiului Alba Iulia, fina-
lizarea instalãrii echipamentelor ºi
începerea perioadei de analizã a
datelor.

În prezent, în Alba Iulia sunt peste
600 de senzori care, alãturi de reþele-
le de comunicaþii mobile, fixe ºi des-
tinate obiectelor conectate, creeazã
o infrastructurã digitalã a oraºului,
care are la bazã o platformã open
data prin intermediul cãreia aplicaþii-
le dezvoltate de start-up-urile parte-
nere conecteazã autoritãþile locale,
localnicii, turiºtii, precum ºi antrepre-
norii din Alba Iulia. În acest mod, in-
frastructura digitalã a oraºului facili-
teazã noi oportunitãþi, precum ºi o
optimizare a resurselor locale.

Soluþia de management al ilumina-
tului public a generat economii între
50-70% la consumul de energie elec-
tricã, în funcþie de intensitatea lumi-
nii selectate pentru fiecare stâlp, iar
soluþia de management al apei este
în curs de instalare. Orange a instalat
100 de dispozitive de iluminat inteli-
gent pe cinci strãzi din Alba Iulia.
Stâlpii de iluminat sunt alimentaþi cu
electricitate ºi în timpul zilei, astfel cã
este posibilã adãugarea altor soluþii
de oraº inteligent ca hotspot-urile
Wi-Fi sau camerele de supraveghere.

Prin senzorii de monitorizare a cali-

tãþii aerului instalaþi în cele 15 auto-
buze dotate cu hotspot-uri Wi-Fi, ce-
tãþenii pot ºti în orice moment care
sunt zonele din oraº în care pot avea
fãrã probleme activitãþi în aer liber.
De asemenea, soluþia oferã atât auto-
ritãþilor, cât ºi cetãþenilor, informaþii
cu privire la impactul pe care activitã-
þile de zi cu zi le au asupra mediului.
Astfel, în prima zi de ºcoalã, când a
crescut utilizarea maºinilor persona-
le, s-a observat cã nivelul de compuºi
organici volatili din atmosferã a fost
influenþat negativ.

Liudmila Climoc, Chief Executive
Officer în cadrul Orange România, a
declarat: "Proiectul-pilot de la Alba
Iulia este o mare oportunitate pentru
comunitate, cât ºi pentru Orange.
Noi avem ocazia de a crea o platfor-
mã «convergentã» a soluþiilor ºi teh-
nologiilor pe care le avem ºi de a ve-
dea performanþa lor, cum pot schim-
ba în bine viaþa unui oraº. Pentru co-
munitate este o oportunitate pentru
cã proiectul de Smart City este cu ºi
despre oamenii care îºi pot construi
oraºul aºa cum ºi-l doresc, conexiune
cu conexiune. La un an de la începu-
tul proiectului, primele rezultate ne
oferã o imagine încurajatoare a mo-
dului în care aceastã platformã co-
n e c t at ã p o at e d e sc h i d e n o i
oportunitãþi ºi poate reprezenta un
motor de creºtere economicã la nivel
local".

Mircea Hava, Primarul municipiului
Alba Iulia, a declarat: "În momentul
de faþã, Alba Iulia s-a angajat într-un
dialog complex pe tema Smart City
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cu diverºi parteneri, tocmai pentru
cã soluþiile smart deservesc paliere
distincte, dar totuºi interconectate
din viaþa unui oraº. Alba Iulia a avut
ºansa unui grant, a unei burse de
studiu prin care ni s-a recompensat
viziunea. Parte din acest grant vine
de la Orange, iar acesta este mo-
mentul în care procurarea inovaþiei
ºi a tehnologiei via Orange aratã,
într-un timp scurt, cum asta produce
beneficii directe. Le mulþumesc pen-
tru interes ºi pentru cã au ales sã fie
parte din proiectul pilot Smart City
2018. Nu ne oprim aici! Trebuie sã
întãrim acest dialog cu parteneri ca
Orange ºi trebuie sã definim, ca mu-
nicipalitate, cadrul financiar ºi eco-
nomic, stabilitatea de care este ne-
voie pentru a atrage cât mai mulþi
investitori privaþi. Atunci, oraºul va
trece de la basic la evoluat, de la faza
de laborator, la faza de oraº care
implementeazã cu adevãrat soluþii
smart".

Nicolaie Moldovan, City Manager
Alba Iulia, spune: "Un oraº inteligent
este un spaþiu în care calitatea vieþii
locuitorilor sãi este pe primul loc. În
colaborarea municipalitãþii albaiu-
liene cu Orange exact asta vrem sã
facem: sã aducem Alba Iulia mai
aproape de avantajele tehnologiei
smart, pentru a creºte calitatea vie-
þii. Beneficiem astãzi de o multitudi-
ne de oportunitãþi pentru a pune
tehnologia la treabã. Noi, la Alba Iu-
lia, nu am vrut sã pierdem acest tren,
pentru cã suntem conºtienþi cã per-
formanþa se face doar atunci când te
foloseºti de absolut toate resursele
disponibile ºi ai o viziune pe termen
lung, o viziune care te ajutã sã co-
nectezi trecutul cu ceea ce ai acum
la îndemânã pentru a construi un
viitor pliabil pe nevoile comunitãþii.
Creºterea mediului de business, pro-
movarea oraºului pentru dezvolta-
rea turismului, introducerea de solu-
þii smart în educaþie, optimizarea co-
nec-tivitãþii ºi a utilizãrii resurselor
disponibile - toate acestea sunt ele-
mente pe care le avem în vedere în
proiectul pilot implementat de cãtre
Orange în oraºul nostru".

Reþeaua Wi-Fi a oraºului Alba Iulia
include peste 228 puncte de acces
în cetate ºi oraº ºi 15 puncte de ac-
ces în mijloace de transport în co-
mun. În aproape un an de funcþiona-
re a hotspot-urilor Wi-Fi în autobu-
ze, aproximativ 8% din populaþia de
60.000 de locuitori din Alba Iulia a
accesat serviciul, generând peste
1TB de date în sesiuni cu o duratã

medie de 30 minute.

Oraºul Alba Iulia deþine reþele de
internet în bandã largã, 4G/4G+,
Wi-Fi ºi LoRaWAN furnizate de Oran-
ge România ºi securizate prin plat-
forma Business Internet Security. Re-
þeaua dedicatã obiectelor conectate
la internet (IoT), LoRaWAN, acoperã
prin 6 gateway-uri întregul oraº ºi
conecteazã 150 de senzori de ilumi-
nat ºi apã. Reþeaua LoRaWAN este
folositã ºi de alte companii pentru
soluþii IoT, în afara proiectului-pilot
de smart city dezvoltat de Orange
România. Prin platforma Business
Internet Security la Alba Iulia se

observã diferenþe de comportament
în spaþiul educaþional comparativ cu
cel public (cetate, autogarã). La Uni-
versitate sunt folosite cu predilecþie
aplicaþii în cloud, în special e-mail,
comparativ cu autogara, unde sunt
accesate aplicaþi i colaborative
(Whatsapp) sau VoIP. Platforma a
permis blocarea a peste 240.000
site-uri maliþioase ºi de phishing la
Universitate. Se mai observã cã nu-
mãrul de utilizatori Wi-Fi este în
creºtere constantã, reflectatã ºi în
creºterea traficului ºi a diversitãþii
aplicaþiilor accesate.

Guvernare digitalã

Cetãþenii pot comunica mai uºor
cu autoritãþile pe subiecte de interes
public prin intermediul platformei
de conectare la Wi-Fi. Pânã în acest
moment au fost desfãºurate 9 son-
daje la care au participat peste 4300
de utilizatori ai mijloacelor de tran-
sport în comun. Aplicaþia Civic Alert
îi ajutã pe oameni sã alerteze autori-
t ãþ i l e asu p r a p r o b l e m e l o r
identificate în oraº.

Prin soluþia City Analytics, primãria
poate urmãri tendinþe ale traficului
pietonal din oraº, în funcþie de mo-
mentul zilei sau condiþiile meteoro-
logice, identificând, de asemenea cele
mai comune trasee. În Alba Iulia,
media de vizitatori unici în cetate
este între 30.000 ºi 15.000 de oameni
pe sãptãmânã.

Duminica sunt în cetate cei mai
mulþi vizitatori unici, pe când în zile-
le de marþi, cei mai puþini.

Rezultatele soluþiei City Analytics,
în acest an, au arãtat cã cei mai mulþi
vizitatori noi au ajuns în Alba Iulia pe
16 iulie, în contextul în care, la 2 ore

distanþã, în comuna Avram Iancu, a
avut loc evenimentul „Târgul de
Fete de pe Muntele Gãina" (15-16 iu-
lie 2017);

Societate digitalã

Soluþia de clasã digitalã a fost in-
stalatã în douã licee din Alba Iulia ºi
include tablete, catalog digital, ac-
ces la Internet prin Wi-Fi securizat ºi
cu trafic web filtrat. Pe lângã utiliza-
rea catalogului pentru anul ºcolar
2017-2018, în aplicaþie au fost încãr-
cate datele legate de performanþa
ºcolarã pentru ultimii 3 ani. În total,
anul acesta vor beneficia în Alba Iu-
lia de aceastã soluþie 120 de profe-
sori ºi aproape 1500 de elevi.

Prin introducerea în catalogul digi-
tal a datelor din ultimii trei ani, se
pot observa tendinþe în comporta-
mentul ºcolar al copiilor. Spre exem-
plu, în anul ºcolar 2016-2017, absen-
þele au scãzut cu 50% comparativ cu
anii anteriori în cele douã licee anali-
zate. În intervalul 2015-2017, în
2017 s-a înregistrat cea mai micã
medie a notelor pentru clasa a 12-a

(8,96) comparativ cu ceilalþi ani, dar
ºi o creºtere de 133% a numãrului de
elevi cu media generalã 10 faþã de
anul 2015.

Prin aplicaþia e-alba iulia, dispo-
nibilã pe Android ºi iOS, turiºtii au
acces la informaþii despre princi-
palele obiective ale oraºului, iar
business-urile locale pot organiza
campanii dedicate. În acest mo-
ment, aplicaþia are 1200 de utiliza-
tori care au iniþiat peste 11.300 se-
siuni.

În plus, ca parte a proiectului-
pilot dezvoltat de Orange, 4 echipe
de elevi ºi studenþi din Alba Iulia au
prezentat soluþii pe tema smart
city la hackathon-ul Innovation
Labs, iar una dintre ele s-a calificat
la finala Demo Day 2017 din Bucu-
reºti.

De asemenea, ca urmare a accep-
tãrii Orange în programele de cerce-
tare ºi dezvoltare Horizon2020,
MATILDA ºi SLICENET, Alba Iulia va
deveni beneficiarul tehnologiilor 5G
cu aplicabilitate pe verticala smart
city.

Proiectul MATILDA are 17 parteneri
din 10 þãri ºi este conceput sã facili-
teze dezvoltarea unui ecosistem în
care industriile sã exploateze poten-
þialul tehnologiilor 5G, dezvoltarea
aplicaþiilor ºi serviciilor inteligente
în cadrul reþelelor virtuale, precum ºi
aplicabilitatea pentru diferite verti-
cale, precum cea dedicatã oraºelor
inteligente.

Proiectul SLICENET are 15 parte-
neri din 11 þãri ºi urmãreºte sã adu-
c ã b e n e f i c i i l e t e h n o l o g i e i 5 G
având la bazã o arhitecturã 5G de
tip reþea. Proiectul se concentreazã
pe zona de segmentare a reþelei,
astfel încât resursele sã fie distribui-
te eficient, la cerere, pentru diferi-
te scenarii de utilizare, de la zona
de Smart City, pânã la cele de sãnã-
tate sau reþea de telecomunicaþii
inteligentã.

Orange propune o strategie de
smart city de tip open data ºi o arhi-
tecturã care oferã acces la dezvolta-
rea ulterioarã a unor noi aplicaþii
care pot agrega informaþii din oraº.
O implementare Smart City 5G este
legatã de telemanagementul apei ºi
al iluminatului public în oraºul Alba
Iulia.


