
"Suntem singura þarã din zonã
care contureazã o Strategie

Naþionalã de Smart City"
(Interviu cu Eduard Dumitraºcu, preºedintele

Asociaþiei Române pentru Smart City ºi Mobilitate)

Reporter: În ce stadiu ne aflãm, ca
þarã, din punct de vedere al dezvol-
tãrii proiectelor de tip smart city?

Eduard Dumitraºcu: Depinde
care sunt termenii comparaþiei,
aºadar depinde cu cine ne mãsurãm
forþele ºi, mai ales, momentul com-
paraþiei. Per total, suntem mai avan-
saþi decât vecinii din regiune, sun-

tem în urmã comparativ cu alte sta-
te, aºadar comparaþia corectã ar tre-
bui sã fie a României de acum câþiva
ani cu România de astãzi. Chiar ºi
aºa, trebuie avut în vedere faptul cã
existã naþiuni extrem de dezvoltate
care nu au oraºe inteligente, dar ºi
state din cele mai puþin dezvoltate
ce susþin astfel de proiecte. M-aº

opri asupra avantajelor de care ne
bucurãm, printre care se aflã mãsuri-
le strategice, iar aici aº aminti de
Strategia Naþionalã de Smart City,
deoarece suntem singura þarã din
zonã care contureazã o astfel de
strategie, apoi de menþionat sunt
strategiile locale ºi, nu în ultimul
rând, proiectele aflate în curs de im-

plementare.

Reporter: Ce proiecte importante
de acest tip au fost implementate
anul trecut ºi în ce zone ale þãrii?

Eduard Dumitraºcu: Anul 2018 a
fost anul Alba Iulia atunci când vor-
bim despre smart city în România,
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anul care a dus la bun final un pro-
iect pilot, început în 2016 ºi livrat la
timp, la 1 decembrie 2018, pentru a
marca Centenarul. Autoritãþile loca-
le s-au pregãtit intens ºi au dus la ni-
vel de expertizã cunoºtinþele în do-
meniul inovãrii, implicându-se ºi
punând la dispoziþie, în afarã de
platforma de testare, inclusiv
cunoºtinþele ºi lecþiile învãþate. Faþã
de 100 de soluþii pe care municipali-
tatea ºi-a propus sã le atingã, sunt
108 în prezent. Acest important test
a fost, de fapt, un generator de in-
spiraþie ºi pentru celelalte municipa-
litãþi. Avem, în sfârºit, dupã mulþi ani,
o concurenþã pozitivã între oraºe,
fiecare dorind sã atragã investiþii ºi
mai multe, sã contureze o strategie.
Aº menþiona aici cã printre oraºele
care s-au preocupat în mod deose-
bit de dezvoltarea tuturor verticale-
lor este Iaºi. Mobilitate inteligentã,
administraþie inteligentã, infrastruc-

turã, energie, sãnãtate, cladiri inteli-
gente, tehnologie - municipalitatea
ieºeanã a reuºit sã atingã toate aces-
te domenii ale vieþii publice, fiind un
exemplu pentru alte comunitãþi lo-
cale a cãror dezvoltare este mai
lentã.

De asemenea, Cluj este oraºul fa-
nion, care a câºtigat în decembrie
2018 douã premii la gala Smart City
Industry Awards, organizatã de
ARSCM, deoarece este cel mai com-
plex proiect smart city implementat
în þarã. Dezvoltarea transportului ur-
ban prin achiziþionarea primelor au-
tobuze electrice din România ºi ma-
nagementul traficului ajutã toatã
comunitatea localã. Facilitarea utili-
zãrii diverselor aplicaþii mobile pre-
ponderent în relaþia cu administraþia
publicã localã, primul funcþionar pu-
blic online, dezvoltarea comunitãþii
de IT locale ºi buna cooperare a au-
toritãþii cu aceasta, strategia pe ter-
men lung, sunt doar câteva din
elementele care au stat la baza

nominalizãrii ºi ulterior validãrii
Clujului în cadrul SCIA 2018.

Acestea sunt urmate de municipa-
litãþi de toate dimensiunile - Sibiu,
Satu Mare, Turda, Beclean ºi multe
altele. Recenta implementare a pro-
iectului Sibiu CityApp este un sprijin
util pentru turiºtii dornici de a des-
coperi oraºul, prin implementarea
transportului cu autobuze electrice
ºi amenajarea unor staþii special des-
tinate încãrcãrii acestora cu energie
electricã sau prin eficientizarea ilu-
minatului public prin intermediul
unor corpuri de iluminat cu consum
redus de energie ºi cu o putere de
luminat mai mare. Satu Mare a dez-
voltat prima aplicaþie româneascã
ce integreazã toate soluþiile dezvol-
tate pentru municipalitate, astfel
încât cetãþenii au la dispoziþie o sin-
gurã platformã ce integreazã toate
datele necesare, iar primãria are un
singur loc în care coordoneazã tot.
ªi sunt multe astfel de exemple, iar
ceea ce ne bucurã cu adevãrat este

faptul cã soluþiile sunt personalizate,
adaptate comunitãþii locale.

Reporter: Ce planuri au autoritãþi-
le locale în acest sector?

Eduard Dumitraºcu: Fiecare auto-
ritate ºi-a stabilit propriile prioritãþi,
unii fiind mai pregãtiþi pentru adop-
tarea schimbãrilor, alþii adoptând
câteva soluþii ºi considerându-le
smart. Realitatea este cã fãrã o stra-
tegie de dezvoltare inteligentã nu se
poate vorbi de smart city. Poate cã
multe municipalitãþi vor merge pe
soluþii de e-ticketing sau 2-3 aplica-
þii, considerând cã devin smart. Aces-
tea vor fi nevoite sã înveþe din pro-
priile greºeli. Existã însã ºi municipa-
litãþi care abordeazã la nivel macro.
Cel mai recent membru al ARSCM,
municipalitatea Iaºi, este cel mai
bun exemplu de dezvoltare a tutu-
ror verticalelor, având proiecte pen-
tru fiecare dintre acestea. Spre
exemplu, în domeniul energiei inte-
ligente se aflã în curs de implemen-
tare: utilizarea Blockchain, controlul
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iluminatului public prin senzori de
prezenþã, introducerea senzorilor de
luminã ambientalã, creºterea efi-
cienþei energetice ºi reducerea emi-
siilor de carbon, cu colaborarea acti-
vã a furnizorilor de utilitãþi, dezvolta-
rea reþelelor inteligente, dar ºi soluþii
inteligente de depozitare a energiei.
Dar aºa cum spuneam, esenþial este
ca la bazã sã existe un proiect coe-
rent, bine realizat ºi asumat cu indi-
catori de performanþã.

Din experienþã, constatãm cã exis-
tã o deschidere mai mare a actorilor
locali pentru învãþare, iar acest lucru
îl constatãm la cursurile pe care le
organizeazã Academia Smart City,
pentru autodepãºire ºi de a urma
exemplele de bune practici. Fãrã a
generaliza totuºi, pot afirma cã ne
bucurãm de o administraþie mai des-
chisã ºi în mod cert mai performantã
faþã de anii trecuþi.

Reporter: Cât au investit autoritã-
þile locale, anul trecut, în proiectele
smart city?

Eduard Dumitraºcu: Este prema-
turã o astfel de analizã, dar ºi dificil
de realizat, deoarece, deºi avem mu-
nicipalitãþi care au alocat bugete
pentru soluþii smart, avem ºi altele
care se confruntã cu o altã proble-

mã, care þine de legislaþie, ºi anume
încadrarea achiziþiilor în aceastã ca-
tegorie. Sperãm ca Strategia Naþio-
nalã pentru Smart City sã perfecþio-
neze cadrul legal. Facem parte din
grupul de lucru ºi ne bucurã preocu-
parea guvernului pentru acest do-
meniu, al dezvoltãrii inteligente a
oraºelor.

Reporter: Care sunt domeniile
care atrag cele mai multe proiecte
smart city?

Eduard Dumitraºcu: În funcþie de
zona de referinþã, acestea diferã. Si-
gur cã la Cluj vorbim de dezvoltarea
aplicaþiilor folosind forþa comunitãþii
locale de IT, care este foarte bine
pregãtitã, iar în Mureº vom vorbi
despre soluþii destinate sãnãtãþii.
Toate acestea sunt corecte atâta
vreme cât atrag dupã sine creºterea
nivelului de satisfacþie a cetãþeanu-
lui. Strict la nivel de cifre, proiectele
de infrastructurã ºi mobilitate sunt
cele care dominã, urmate de secto-
rul de energie.

Reporter: Cât de deschiºi sunt in-
vestitorii sã participe la dezvoltarea
unor astfel de proiecte?

Eduard Dumitraºcu: Existã o efer-
vescenþã - smart city este un
buzz-word, dar înþelegerea proiec-

telor este altã discuþie. Este nevoie
sã trecem de la etapa proiectelor pi-
lot, pe care multe municipalitãþi le
doresc, la cea a proiectelor realizate
în parteneriat public-privat, pentru a
putea genera plus valoare. De ase-
menea, este necesarã o mai bunã
cooperare între administraþiile ºi ac-
torii locali, care sã implice ºi mediul
academic.

Reporter: Ce acþiuni are Asociaþia
pentru dezvoltarea acestui domeniu?

Eduard Dumitraºcu: De la înfiin-
þare, ARSCM a trecut prin toate eta-
pele, de la ce este smart city pânã la
implementarea Strategiei Naþionale
Smart City. Am început, în primul an,
cu promovarea conceptelor, deoa-
rece am constatat o imensã nevoie
de informare a decidenþilor, apoi am
popularizat beneficiile adoptãrii so-
luþiilor smart, de la eficientizare
pânã la o mai bunã implicare a cetã-
þenilor. Astfel, am creat prima revistã
dedicatã promovãrii ºi înþelegerii
principiilor, Smart City Magazine,
care este distribuitã gratuit cãtre pri-
mãrii ºi consilii judeþene ºi se aflã în
anul patru de la prima apariþie. În
2018, am înfiinþat Academia Smart
City, unde avem ca scop pregãtirea
specialiºtilor pe toate verticalele

smart city, dar ºi un curs introductiv,
în care specialiºti din diverse dome-
nii aflã despre celelalte domenii in-
terconectate. În 2017, am lansat Ca-
ravana Smart City, un program na-
þional de promovare a conceptelor
smart ºi de analizã a soluþiilor propu-
se pentru fiecare regiune. Anual, din
2017, organizãm Smart City Urban
Projects, prima expo-conferinþã care
aºeazã la aceeaºi masã furnizorii ºi
cumpãrãtorii. Din 2016, contribuim
la recunoaºterea soluþiilor cele mai
performante ºi la premierea munici-
palitãþilor din România care imple-
menteazã soluþii smart, prin Smart
City Industry Awards. De asemenea,
am realizat primul audit Smart City
din þarã ºi diverse strategii de dez-
voltare inteligentã ale comunitãþilor.
Un rol important în aceste etape îl
are corpul de experþi pe care l-am
creat.

Anul 2019 va aduce ºi un alt tip de
proiecte, menit sã dezvolte dome-
niul la nivel naþional.

Reporter: Vã mulþumesc!
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