
Omenirea s-a dezvoltat, de-a
lungul timpului, preponderent în
aglomerãrile urbane ºi în jurul aces-
tora. În timp, odatã cu dezvoltarea
marilor localitãþi, a oraºelor, aceas-
ta a dus la creºterea consumului,
creºterea cantitãþii de deºeuri ºi,
implicit, a gradului de poluare a
mediului înconjurãtor. O serie de
aspecte critice pentru dezvoltarea
în continuare a comunitãþilor au
trebuit rezolvate, între ele fiind: si-
guranþa locuitorilor, sãnãtatea pu-
blicã, iluminatul public, transpor-
tul de mãrfuri ºi de persoane, eli-
minarea deºeurilor etc.

Acestea sunt aspecte importante
ºi pentru localitãþile ºi comunitãþile
moderne, indiferent de mãrimea
acestora. Spre deosebire de comu-
nitãþile ºi localitãþile tradiþionale,
societatea modernã dezvoltatã se
confruntã în prezent cu o serie de
alte probleme suplimentare, cum
ar fi: creºterea majorã a numãrului
locuitorilor ºi a suprafeþelor ocupa-
te, creºterea consumului, creºterea
volumului de servicii publice de
infrastructurã, eventuale creºteri

ale infracþionalitãþii, dezvoltarea
serviciilor de transport uman ºi de
mãrfuri, a serviciilor de comunicaþii
electronice etc. Mai mult, încãlzi-
rea globalã, provocãrile majore ale
unui mediu înconjurãtor în conti-
nuã schimbare, cu consecinþe im-
portante asupra vieþii pe Pãmânt,
necesitatea gestionãrii îmbunãtãþi-
te a resurselor ºi deºeurilor, gene-
reazã o nouã serie de provocãri
pentru edilii moderni ºi capacita-
tea de adaptare a comunitãþilor
umane. Trebuie de asemenea luat
în considerare faptul cã în prezent
societãþile moderne dezvoltate
parcurg o etapã în care tehnologia
este parte a tuturor proceselor de-
rulate în asigurarea condiþiilor op-
time de viaþã ale cetãþenilor ºi de
funcþionare a instituþiilor publice ºi
mediului de afaceri. Mai mult, teh-
nologia este de cele mai multe ori
un factor critic de care depinde
atât succesul unor activitãþi de
bazã ale societãþii moderne, cum
ar fi: producerea mâncãrii, alimen-
tarea cu apã, alimentarea cu ener-
gie electricã sau cu gaze, ilumina-

tul individual sau public, siguranþa
publicã, serviciile de sãnãtate,
transportul de persoane sau de
mãrfuri, prelucrarea minereurilor ºi
materiilor prime, fabricarea produ-
selor finite, colectarea ºi prelucra-
rea deºeurilor, comunicaþiile la di-
stanþã, sau funcþionarea unei ad-
ministraþii publice moderne. Prac-
tic, nu existã activitate derulatã în
societatea actualã ºi în care tehno-
logia modernã sã nu reprezinte un
factor cheie, sau cel puþin un ele-
ment de succes. Astfel, volumul
provocãrilor cãrora trebuie sã le
facã parte administraþiile publice ºi
edilii moderni este semnificativ
mai mare ºi mai complex, o comu-
nitate sau localitate devenind,
practic, un mare sistem deschis, în
permanentã schimbare.

Din aceastã perspectivã, Comisia
Europeanã - Digital Single Market,
reprezintã „smart city" cã pe o co-
munitate în care reþelele ºi servicii-
le tradiþionale devin mai eficiente
prin utilizarea tehnologiilor digita-
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"Este important ca autoritãþile
locale sã vinã în întâmpinarea

nevoilor cetãþenilor"
l "Autoritãþile locale îmbrãþiºeazã utilizarea
conceptului ºi avem convingerea cã acþiunile întreprinse
de MCSI în aceastã direcþie vor determina o creºtere a
volumului de proiecte ce urmeazã sã fie dezvoltate în
urmãtoarea perioadã" l Conform MCSI, conceptul
de oraº inteligent este o formã complexã a unei aºezãri
cu dimensiuni variabile ºi dotãri edilitare, care
îndeplineºte mai multe funcþii: administrativã,
industrialã, comercialã, politicã ºi culturalã
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le ºi de telecomunicaþii, în benefi-
ciul cetãþenilor ºi mediului de afa-
ceri. O altã definiþie comunã spune
cã „un oraº Smart, este cel care in-
tegreazã tehnologiile informaþiei ºi
comunicaþiilor pentru utilizarea
eficientã a resurselor ºi infrastruc-
turilor în scopul asigurãrii necesitã-
þilor cetãþenilor sãi".

(GHIDUL SMART CITY FOR SMART
COMMUNITIES - MCSI)

Industria "Smart City" a înregis-
trat, în ultima perioadã, la nivel eu-
ropean, un avans considerabil da-
toritã beneficiilor pe care le aduce
la nivelul comunitãþilor, considerã
reprezentanþii Ministerului Comu-
nicaþiilor ºi Societãþii Informaþiona-
le (MCSI), adãugând cã România,
ca stat membru, se aliniazã planu-
lui de dezvoltare pe acest dome-
niu.

Oficialii MCSI susþin: "Se poate
observa o evoluþie în ceea ce pri-
veºte utilizarea tehnologiei din
zona Smart City, dar într-un numãr
redus de oraºe momentan".

Ministerul Comunicaþiilor ºi So-
cietãþii Informaþionale (MCSI), prin
mãsurile întreprinse pe zona con-
ceptului "Smart City", intenþionea-
zã sã promoveze la nivelul autori-
tãþilor locale importanþa ºi necesi-
tatea conºtientizãrii beneficiilor pe
care le pot avea asupra creºterii ca-
litãþii vieþii, reducerii consumului
d e e ne r g i e , opt i m i z ar e a º i
gestionarea timpului etc.

Reprezentanþi i MCSI af irmã:
"Þinând cont de informaþiile circu-
late în mediul public, putem afirma
cã autoritãþile locale îmbrãþiºeazã
utilizarea conceptului ºi avem con-
vingerea cã acþiunile întreprinse
de MCSI în aceastã direcþie vor de-
termina o creºtere a volumului de
proiecte ce urmeazã sã fie dezvol-
tate în urmãtoarea perioadã. Este
important ca autoritãþile locale sã
vinã în întâmpinarea nevoilor cetã-
þ e ni lor , ast f e l î nc ât e v olu þ i a
tehnologicã sã fie utilizatã în
beneficiul acestora".

MCSI încurajeazã autoritãþile lo-
cale în vederea identificãrii priori-
tãþilor reale ºi particulare la nivelul
fiecãrui oraº, iniþiazã ample proce-
se de consultare publicã, precum ºi
analize atente ale activitãþilor de-
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rulate la nivelul autoritãþilor, astfel
încât proiectele din zona "Smart"
sã a i bã i m pac t º i be ne f i c i i
imediate.

Conform MCSI, conceptul de oraº
inteligent este o formã complexã a
unei aºezãri cu dimensiuni variabi-
le ºi dotãri edilitare, care îndepli-
neºte mai multe funcþii: admini-
strativã, industrialã, comercialã,
politicã ºi culturalã. Conceptul
Smart vizeazã diferite soluþii de or-
ganizare ºi management al acestor
oraºe, care contribuie esenþial la
calitatea vieþii, organizarea efi-
cientã ºi care faciliteazã modul de
convieþuire.

MCSI propune autoritãþilor locale
o abordare prietenoasã a deprin-
derii ºi identificãrii celor mai sim-
ple mod al i t ãþ i d e ad erare la
conceptul Smart City.

În opinia oficialilor MCSI, un oraº
inteligent este reprezentat de co-
munitatea care utilizeazã tehnolo-
giile de vârf în coordonarea ºi ma-
nagementul proceselor derulate în
zona mobilitãþii economiei guver-
nãrii vieþii sociale, vieþii private ºi a
calitãþii mediului: "Paºii necesari ºi
obligatorii ca un oraº sã acceadã la
statutul de oraº inteligent sunt: re-
alizarea unei infrastructuri de co-
municaþii; dezvoltarea aplicaþiilor
necesare funcþionãrii tuturor siste-
melor ; gest ionarea unitarã a
tuturor proceselor pe baza datelor
f u r n i z at e î n c ad r u l ac e st e i
infrastructuri.

Referitor la numãrul de oraºe in-
teligente din România, reprezen-
tanþii MCSI ne-au transmis: "Fiind
un proces în fazã incipientã, în
acest moment putem observa o
deschidere pozitivã a autoritãþilor
cãtre Smart City pentru a accede în
viitor la conceptul de oraº inteli-
gent. De menþionat este faptul cã
atributul de oraº inteligent este
îndeplinit doar în momentul în
care toate procesele ºi activitãþile
derulate la nivelul unui oraº sunt
gestionate cu ajutorul platforme-
lor tehnologice inteligente. Existã
oraºe care în momentul de faþã au
operaþionalizat diverse procese
cum ar fi: anumite strãzi cu ilumi-
nat inteligent, parcãri inteligente,
optimizarea transportului în co-
mun, evacuarea deºeurilor mena-
jere, smart mettering etc, motiv
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pentru care nu putem evalua care
dintre aceste oraºe prezintã un
avans în raport cu celelalte".

Despre accesarea de fonduri eu-
ropene pentru dezvoltarea acestei
industrii, oficialii MCSI spun: "MCSI
nu gestioneazã ºi nu monitorizea-
zã fonduri europene cu aceastã de-
stinaþie. Despre legislaþia în dome-
niu, MCSI susþine ca aceasta sã asi-
gure în viitor cadrul necesar cu pri-
vire la interoperabilitatea sisteme-
lor Smart ºi asigurarea securitãþii
cibernetice a sistemelor smart".

La întrebarea cum poate deveni
Bucureºtiul un "oraº inteligent", re-
prezenzanþii MCSI ne-au declarat:
"Bucureºtiul, ca toate celelalte
oraºe trebuie sã identifice necesi-
tãþile ºi sã parcurgã etapele, astfel
încât acestea sã devinã operaþio-
nale într-un timp cât mai scurt".

În ceea ce priveºte locul pe care îl
ocupã România în rândul þãrilor
europene din punct de vedere al
industriei smart city, oficialii MCSI
ne-au declarat: "În momentul de
faþã, la nivel mondial nu existã un
clasament al þãrilor în ceea ce pri-
veºte industria Smart City, ci doar
evaluãri cu privire la nivelul de au-
tomatizare ºi integrare a soluþiilor
Smart la nivelul marilor oraºe.

Existã posibilitatea ca oraºe din
România sã ajungã în acest clasa-
ment într-un viitor probabil, în
raport cu soluþiile Smart ce vor fi
adoptate".

Potrivit MCSI, autoritãþile locale
la nivelul comunitãþilor îºi propun
proiecte ambiþ ioase pe zona
smart: "Marea majoritate sunt ge-
nerate în urma prioritizãrii nevoi-
lor, aºadar putem evidenþia ca pro-
iecte importante pe cele care în
momentul de faþã vizeazã eficien-
tizarea consumului de energie prin
utilizarea iluminatului inteligent,
cele care contribuie la optimizarea
transportului în comun, fiuidizarea
traficului, gestionarea evacuãrii
deºeurilor. Considerãm cã fiecare
d i nt r e ac e st e pr oi e c t e su nt
importante pentru comunitãþile
pe care deja le-au dezvoltat".
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În figura de mai jos, sub forma unei liste vizuale de indicatori de evaluare,
sunt evidenþiate o serie de paliere pe care, într-o comunitate sau localitate
"smart', se pot implementa tehnologii "smart" ºi urmãri serviciile furnizate
cãtre cetãþeni ºi mediul de afaceri.
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