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Smart City

Delegaþia româno-chinezã la semnarea acordului dintre CNEEC ºi ARSCM



(Interviu cu Eduard Dumitraºcu,
preºedintele ARSCM)

Reporter: De ce companiile strãi-
ne aleg þara noastrã pentru investi-
þii în proiecte de tip smart city?

Eduard Dumitraºcu: România
are un mare potenþial de creºtere
în anii ce urmeazã. Economia þãrii
creºte într-un ritm accelerat ºi are
una dintre cele mai mari creºteri
economice din Uniunea Europea-
nã, conform datelor publice dispo-
nibile la nivelul primului trimestru
din 2019. România este, de aseme-
nea, bogatã în resurse naturale ºi

are toate premisele de a deveni in-
dependentã din punct de vedere
energetic, având cel mai mare po-
tenþ ia l eol ian din Europa de
Sud-Est. Un alt motiv pentru care
România este idealã pentru inves-
titori este ºi faptul cã are o infra-
structurã de internet excelentã,
fiind în top 5 la nivel mondial ºi cea
mai bunã din Europa. Iar în ceea ce
priveºte educaþia, România are mai
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Þara noastrã are potenþialul ca peste câþiva ani sã devinã hub regional
al industriei Smart City, este de pãrere Eduard Dumitraºcu, preºedintele
Asociaþiei Române pentru Smart City ºi Mobilitate (ARSCM).
În opinia domniei sale, România se dezvoltã foarte rapid în
domeniul Smart City. Pânã în acest moment, existã peste 330 de
proiecte de tip Smart City în þara noastrã, majoritatea dintre
acestea fiind implementate în ultimii 2-3 ani, ne-a spus, într-un
interviu, Eduard Dumitraºcu, precizând: "Ne aºteptãm ca, pânã la
sfârºitul acestui an, România sã devinã prima þarã din regiune cu o
strategie naþionalã de Smart City".
O intenþie de proporþii în domeniul smart city a fost anunþatã, recent,
de una dintre marile companii în care este acþionar statul chinez,
reprezentanþii acesteia purtând discuþii cu oficialii noºtri în vederea
derulãrii unor investiþii impresionante în proiecte de acest gen.
Gigantul China National Electric Engineering Co, Ltd. (CNEEC), una
dintre cele mai importante companii de stat din China, cu o vastã
activitate internaþionalã, a semnat un acord de finanþare cu
Asociaþia Românã Pentru Smart City ºi Mobilitate (ARSCM) care
prevede investirea unei sume de 500 milioane de euro în proiectele
de acest gen din þara noastrã.
Acordul de finanþare vizeazã dezvoltarea de proiecte în principalele
domenii verticale ale industriei - energie, living, mediu ºi
infrastructurã -, iar scopul principal îl reprezintã susþinerea
proiectelor ARSCM pentru dezvoltarea comunitãþilor
creativ-inteligente din România, ne-au spus reprezentanþii
Asociaþiei.
Conform acestora, acordul are o perioadã de implementare de zece
ani, urmând ca primele proiecte sã fie anunþate în perioada
imediat urmãtoare.

"România are potenþialul
sã devinã hub regional al

industriei Smart City"



multe medalii de informaticã ºi
matematicã decât oricare altã na-
þiune europeanã ºi se aflã pe locul
trei la nivel global, dupã Rusia ºi
China. Echipa de matematicieni
români este printre cele mai bune
din lume (top 10) ºi prima în Euro-
pa cu cea mai mare densitate de
talente calificate în lume: numãrul
de ingineri pe cap de locuitor este
mai mare decât SUA, India, China
sau Rusia.

Reporter: Care este modalitatea
prin care compania chinezã CNEEC
va acorda finanþarea pentru pro-
iectele care vor fi implementate în
baza acordului semnat cu ARSCM?

Eduard Dumitraºcu: ARSCM va
coordona toate detaliile etapelor
de realizare a finanþãrii. Se poate
apela la varianta înfiinþãrii unei so-
cietãþi de proiect (SPV) cu acþionar
majoritar partenerul public ºi ac-
þionar minoritar pânã în 25% par-
tenerul finanþator, în vederea im-
plementãrii unui proiect public. Fi-
nanþarea se va realiza prin contract
de Parteneriat Public Privat (PPP).
Parteneriatele public-private mo-
bilizeazã atât sectorul public, cât ºi
pe cel privat, în vederea furnizãrii
unor bunuri ºi servicii care þin în
mod tradiþional de sectorul public,
reducând, în acelaºi timp, con-
strângerile bugetare stricte la a cã-
ror presiune sunt supuse cheltuie-
lile publice. PPP apare ca formula
cea mai adecvatã de atragere ºi im-

plicare a capitalului privat în reali-
zarea unor investiþii publice, iar
formula juridicã pe care o îmbracã
aceastã colaborare între sectorul
public ºi cel privat este contractul
de partener iat publ ic-pr ivat .
Aºadar, PPP contribuie implicit la
întãrirea sistemului de guvernare
ºi la dezvoltarea localã.

Reporter: România este singura
þarã în care compania CNEEC inves-
teºte în proiecte de acest gen?

Eduard Dumitraºcu: Nu, Româ-
nia nu este singura þarã în care
compania chinezã investeºte, a
mai investit ºi în Bulgaria, iar alt
proiect care a beneficiat de fonduri
chinezeºti este cel din Etiopia. În
Bulgaria se concentreazã asupra
proiectului unui complex de diver-
tisment ºi de afaceri de înaltã teh-
nologie, care va fi primul de acest
gen din Europa, creând 5.000 de
locuri noi de muncã în Europa de
Est . Construcþ ia a început la
sfârºitul lunii martie, iar în Etiopia
au realizat primul proiect waste-
to-energy, un mare pas înainte
pentru a face din Addis Abeba, un
oraº cu o populaþie de peste 4 mi-
lioane de locuitori, o zonã urbanã
curatã ºi sãnãtoasã.

Reporter: Cum apreciazã CNEEC
dezvoltarea acestui segment în
þara noastrã, comparativ cu alte
þãri europene?

Eduard Dumitraºcu: România
are una dintre cele mai rapide
economii din Europa ºi a devenit o
destinaþie tehnologicã popularã.

Are potenþialul ca peste câþiva ani
sã devinã hub regional al industriei
Smart City.

Comparativ cu alte þãri europene,
România ocupã un loc decent în
acest segment ºi cele mai impor-
tante lucruri cu privire la þara noas-
trã sunt cã existã potenþial ºi dorin-
þã de schimbare. România se dez-
voltã foarte rapid în domeniul
Smart City. Pânã în acest moment,
existã peste 330 de proiecte de tip
Smart City în România, majoritatea
dintre acestea fiind implementate
în ultimii 2-3 ani.

Reporter: Ce domenii vã aºtepta-
þi sã se dezvolte cu aceste fonduri?

Eduard Dumitraºcu: Ne dorim ca
proiectele care vor fi dezvoltate sã
creascã nivelul calitãþii vieþii rom-
ânilor. Iniþiativele locale în dome-
niul oraºelor inteligente, deºi au de-
butat timid, înregistreazã o creºtere
constantã a proiectelor Smart City.
Acordul de investiþii încheiat cu
ARSCM reprezintã un pas impor-
tant pentru dezvoltarea unor pro-
iecte cu impact major asupra me-
diului, energiei ºi a infrastructurii.
Prioritãþile de investiþii sunt în pro-
iecte de infrastructurã, mobilitate ºi
smart energy (energie regenerabi-
lã, eficienþã energeticã, co-genera-
re, gestionarea deºeurilor).

Reporter: Pânã acum aþi reuºit sã
identificaþi vreun proiect finanþa-
bil, în cadrul acestui program? Au
fost depuse proiecte smart si în ce
domenii?

Eduard Dumitraºcu: Desigur,

sunt multe proiecte care ne-au
atras atenþia. Au fost depuse ºi
sunt în stadiul de analizã, cu sigu-
ranþã se vor mai depune ºi în viitor
proiecte cu impact major în special
în domeniul energetic, mediului ºi
infrastructurii. Momentan, nu pu-
tem nominaliza proiectele, fiind în
etapa evaluãrii, însã vom furniza
toate informaþiile necesare pe mã-
surã ce lucrurile vor înainta.

Reporter: Câþi bani s-au investit
în ultimii ani în proiecte smart city?

Eduard Dumitraºcu: ARSCM are
în lucru o analizã referitoare la aces-
te investiþii. În ceea ce priveºte
proiectele eligibile pentru finanþa-
re, acestea pornesc de la suma de
25 de milioane de euro. Sumele in-
vestite în proiecte Smart City sunt
destul de mari, dat fiind faptul cã
toate aceste proiecte vizeazã un
numãr mare de oameni, sunt pen-
tru comunitãþi întregi. În Europa, în
2018 China a investit 17 miliarde
euro, dupã ce, în 2016, China inves-
tise 37 miliarde euro.

Reporter: Ce credeþi cã lipseºte
în dialogul cu Guvernul nostru, res-
pectiv în legislaþia româneascã de
profil?

Eduard Dumitraºcu: Administra-
þia localã trebuie sã fie proactivã,
sã atragã oameni ºi companii, pro-
gramele trebuie sã fie implemen-
tate de jos în sus, sã plece de la ad-
ministraþiile locale ºi nu sã aºtepte
ca deciziile pentru dezvoltarea
oraºelor inteligente sã vinã de la
nivel guvernamental.

Nevoia unei strategii de tip smart
city este primordialã pentru acea-
stã industrie. Fragmentarea ºi dez-
voltarea de soluþii izolate care nu
sunt interoperabile, diferite soluþii
insulare pentru fiecare dintre do-
meniile unui oraº au fost observate
ºi catalogate ca posibile riscuri. Ca
o concluzie, pentru crearea cu suc-
ces a unui oraº inteligent este ne-
voie de adoptarea unei abordãri
integrate, astfel încât dezvoltarea
urbanã sã fie uniformã ºi sã poatã
crea mai multe beneficii municipii-
lor. În plus, Asociaþia Românã pen-
tru Smart City ºi Mobilitate face
parte din grupul MCSI ºi, pânã la
sfârºitul acestui an, ne aºteptãm ca
România sã devinã prima þarã din
regiune cu o strategie naþionalã de
Smart City.

Reporter: Mulþumesc!
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Smart City

Vicepreºedintele CNEEC Yuan Bo, preºedintele ARSCM Eduard Dumitraºcu ºi preºedintele CNEEC Zhang
Yanfei (de la stânga la dreapta)
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Cu ocazia semnãrii acordului dintre
compania chinezã ºi ARSCM, Zhang Yanfei,
preºedintele Consiliului de Administraþie al
CNEEC, a subliniat: "Suntem extrem de
încântaþi sã fim în România. Credem cã
România are un mare potenþial de dezvoltare
în sfera oraºelor inteligente. CNEEC va investi
prin ARSCM în anii urmãtori 500 milioane de
euro în soluþii dedicate oraºelor inteligente.
Acordul de investiþii încheiat cu Asociaþia
Românã Pentru Smart City ºi Mobilitate este
un pas important spre dezvoltarea unor
proiecte cu impact major pentru energie,
mediu ºi infrastructurã".
În cadrul întâlnirii pe care oficialii chinezi au
avut-o, recent, la Guvernul din þara noastrã,
Ramona Ioana Bruynseels, consilier de stat
pentru mediul de afaceri în aparatul de lucru
al premierului, a declarat cã Executivul
susþine investiþiile în economia româneascã,
precizând: "Atragerea de noi investiþii,
promovarea parteneriatelor public-private
(PPP), atragerea de fonduri europene ºi
finanþarea internaþionalã reprezintã prioritãþi
pentru noi ºi sunt soluþii pe care guvernul
mizeazã în continuare pentru rezolvarea
problemelor majore cu care România se
confruntã, ca de exemplu infrastructura.
Întâlnirea cu reprezentanþii CNEEC confirmã
încã o datã cã România este în continuare o
destinaþie atractivã pentru investitori, ceea ce

bineînþeles cã ne bucurã ºi ne confirmã cã
suntem pe drumul cel bun".
Din delegaþia coordonatã de Eduard
Dumitraºcu, preºedintele ARSCM, au fãcut
parte ºi vicepreºedinþii Asociaþiei, Sandra
Tãnase ºi Cristian Dragu.
CNEEC este una dintre cele mai importante
companii de stat din China, recunoscutã pe
plan internaþional. Dincolo de succesul pe
care îl înregistreazã în domeniul de
activitate, compania desfãºoarã importante
proiecte de dezvoltare a sectoarelor
energetic, mediu, waste management, în
zeci de þãri.
Asociaþia Românã pentru Smart City ºi
Mobilitate este principala organizaþie a
industriei smart city din România, având ca
obiectiv principal dezvoltarea comunitãþilor
creativ-inteligente din þarã. Organizaþia are
activitate internaþionalã, fiind membrã în
diferite organizaþii, comisii consultative,
grupuri de lucru ºi este partener în programe
naþionale ºi internaþionale alãturi de cele mai
importante corporaþii implicate în proiecte.
Eduard Dumitraºcu ne-a precizat, recent,
într-un interviu pentru revista Bursa
Construcþiilor, cã þara noastrã este singura
din zonã care contureazã o Strategie
Naþionalã de Smart City. Conform domniei
sale, avem o concurenþã pozitivã între oraºe,
fiecare dorind sã atragã investiþii ºi mai

multe, sã contureze o strategie. Preºedintele
ARSCM ne-a spus cã, printre oraºele care
s-au preocupat în mod deosebit de acest
aspect se numãrã Iaºi, apreciind cã 2018 a
fost anul oraºului Alba Iulia în materie de
dezvoltare a proiectelor de tip smart city. De
asemenea, Cluj este oraºul fanion în
domeniu, acesta fiind urmat de
municipalitãþi de toate dimensiunile - Sibiu,
Satu Mare, Turda, Beclean etc.
Fiecare autoritate ºi-a stabilit propriile
prioritãþi, unii fiind mai pregãtiþi pentru
adoptarea schimbãrilor, alþii adoptând
câteva soluþii ºi considerându-le smart, a
adãugat domnia sa, explicând: "Realitatea
este cã fãrã o strategie de dezvoltare
inteligentã nu se poate vorbi de smart city.
Poate cã multe municipalitãþi vor merge pe
soluþii de e-ticketing sau 2-3 aplicaþii,
considerând cã devin smart. Acestea vor fi
nevoite sã înveþe din propriile greºeli. Existã
însã ºi municipalitãþi care abordeazã la nivel
macro".
În opinia domnului Dumitraºcu, este nevoie
sã trecem de la etapa proiectelor pilot, pe
care multe municipalitãþi le doresc, la cea a
proiectelor realizate în parteneriat
public-privat, pentru a putea genera plus
valoare. De asemenea, este necesarã o mai
bunã cooperare între administraþii, actorii
locali ºi mediul academic.


