
CIPRIAN ALEXANDRU CARAGEA, ASOCIAÞIA ROMÂNÃ PENTRU SMART CITY ªI MOBILITATE:

"Oportunitãþile privind satele
inteligente sunt extraordinare

pentru viitor"
Structura populaþiei rezidente

din România aratã o pondere des-

tul de ridicatã în zona ruralã, de

46% din totalul de 19,5 milioane

de locuitori, conform domnului Ci-

prian Alexandru Caragea, Expert

Open Data la Asociaþia Românã

pentru Smart City ºi Mobilitate,

care susþine cã, în situaþia datã,

"avem foarte mult de lucru, iar

oportunitãþile sunt extraordinare

pentru viitor" în ceea ce priveºte

implementarea de proiecte smart

villages (sate inteligente).

Domnia sa aratã cã, potrivit defi-

niþiei pe care a încercat sã o dea

Uniunea Europeanã acestor con-

cepte, trebuie identificate mai întâi

aspecte foarte simple, precum mo-

dul de aplicare a principiilor "smart

city" la nivelul comunitãþilor locale.

Ciprian Alexandru Caragea decla-

rã: "Mai întâi trebuie sã identificãm

punctele forte ºi activele sau chiar

averea ori tradiþiile acestor comu-

nitãþi locale din mediul rural. De

aici, dupã identificare, putem po-

trivi tehnologiile digitale pentru ca

aceste lucruri pe care le au comu-

nitãþile locale sã fie îmbunãtãþite,

sã fie vizibile ºi sã aducã plus valoa-

re ºi dezvoltare mediului rural atât

pe termen scurt, cât ºi pe termen

lung".

Domnul Caragea mai spune cã, în

ce priveºte structura pe categorii

de unitãþi administrative, propor-

þia de 46% din populaþie care locu-

ieºte în mediul rural se regãseºte în

2.861 de comune. "Oraºele ºi mu-

nicipiile reprezintã, împreunã, nu-

mai 10% ca unitãþi administrative

în România", adaugã Ciprian Ale-

xandru Caragea, susþinând cã cele

2.861 de comune au în componen-

þã peste 12.000 de sate, unde sunt

foarte multe lucruri de fãcut, dar

"trebuie sã þinem cont cã aceste

comunitãþi din mediul rural diferã

foarte mult faþã de oraºe ºi munici-

p i i pr in fapt u l cã d ensi t at ea

populaþiei este foarte micã".

Un alt aspect de luat în seamã

este, conform domniei sale, cel le-

gat de resursele financiare, care

sunt aproape inexistente în mediul

rural. "Anumite proiecte de smart

city care se pot aplica acestor co-

munitãþi locale din mediul rural tre-

buie adaptate astfel încât sã poatã

fi implementate chiar dacã sunt bani

puþini", spune domnul Caragea.

Potrivit domniei sale, un proiect

pilot propus de Comisia Europea-

nã ºi Parlamentul European, lansat

la sfârºitul lui 2017 ºi derulat pânã

în vara lui 2019, identificã oportu-

nitãþile ºi provocãrile din comuni-

tãþile din mediul rural, dã o defini-

þie îmbunãtãþitã a conceptului de

smart villages ºi, cel mai important,

aduce în atenþie lecþiile învãþate,

bunele practici ºi studii de caz con-

crete.
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