
PENTRU SUSÞINEREA ªI PROMOVAREA CONCEPTELOR SMART CITY

Grupul de presã BURSA - premiat de Asociaþia
Românã pentru Smart City ºi Mobilitate

Grupul de presã BURSA a fost premiat

de Asociaþia Românã pentru Smart City

ºi Mobilitate (ARSCM) pentru susþinerea

constantã ºi promovarea conceptelor

privind dezvoltarea comunitãþilor creativ

inteligente, în cadrul Galei Smart City

Industry Awards 2017, care a avut loc în

19 Octombrie, la Camera de Comerþ ºi

Industrie a României.

Evenimentul se aflã la cea de-a doua

ediþie ºi a premiat atât reprezentanþi ai

autoritãþilor centrale ºi locale, cât ºi per-

soane ºi companii implicate în dezvolta-

rea comunitãþilor creativ-inteligente.

Concursul s-a desfãºurat în douã etape -

prima incluzând jurizarea proiectelor

înscrise în concurs ºi premierea acestora,

iar cea de-a doua - acordarea Diplomelor

de Excelenþã. Juriul a fost alcãtuit din re-

prezentanþi ai mediului academic ºi ex-

perþi în domeniile smart city. Eduard Du-

mitraºcu, Preºedintele Asociaþiei Româ-

ne pentru Smart City ºi Mobilitate, ne-a

declarat: "Ediþia de anul acesta a Smart

City Industry Awards a adãugat acorda-

rea diplomelor de excelenþã participanþi-

lor la construirea acestui domeniu în

România, iar aici includem reprezentanþi

ai ministerelor, ai autoritãþilor locale ºi

centrale, mediului universitar, ONG-uri ºi

presã. Pe parcursul unui an calendaristic

de la ultima ediþie a premiilor, au avut

loc numeroase schimbãri ºi a apãrut in-

teresul real al autoritãþilor, au apãrut mai

multe eforturi individuale ale diverselor

entitãþi, iar noi încercãm sã aºezãm toþi

reprezentanþii la o masã comunã, sã

încurajãm schimbul de bune practici,

astfel încât eforturile sã fie urmate de

acþiuni clare ºi sã poatã exista rezultate

concrete".

Eduard Dumitraºcu ne-a mai spus cã

aºteptãrile încep sã creascã ºi cã este ne-

cesarã profesionalizarea tuturor celor in-

teresaþi de domeniu. Domnia sa a adãu-

gat: "Am iniþiat ºi participãm activ la in-

troducerea celor opt standarde inter-

naþionale Smart City în România. Anul

acesta, ARSCM a lansat mai multe pro-

iecte ºi programe, dintre care amintim

cel mai important program de educare ºi

adaptare a autoritãþilor cu noile tehnolo-

gii, ºi anume Caravana Smart City. Este

un program derulat pe parcursul a 12

luni, în care aducem la un loc atât spe-

cialiºti ai mediului privat, cât ºi reprezen-

tanþi ai instituþiilor statului ºi mediul aca-

demic. Este un concept nou, extrem de

bine primit, ºi mulþumim ºi pe aceastã

cale autoritãþilor locale care au înþeles sã

ne sprijine demersurile. Lansarea a avut

loc în septembrie în Bucureºti, iar prima

oprire în þarã a fost la Braºov, la cinema,

pentru a profita la maximum de benefi-

ciile tehnologiei, unde au participat re-

prezentanþi ai judeþelor Braºov, Sibiu,

Mureº, Covasna, Harghita. Mesajul tran-

smis de cãtre reprezentantul Guvernului,

Secretarul de Stat Laszlo Borbely, a fost

unul de deschidere faþã de noile tehno-

logii în beneficiul cetãþenilor. Totodatã,

acesta a lansat invitaþia încheierii unui

protocol de colaborare cu Asociaþia

Românã pentru Smart City ºi Mobilitate".

Potrivit preºedintelui ARSCM, Caravana

Smart City va continua în perioada 15-16

noiembrie 2017 la Iaºi ºi Piatra Neamþ ºi

în 7 decembrie 2017 la Alba Iulia.

Un alt proiect al Asociaþiei este anun-

þarea în premierã, cu ocazia Premiilor

Industriei Smart City 2017, a Centrului de

Inovare ºi Dezvoltare Smart City.
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