
LA GRANIÞA DINTRE SMART ENVIRONMENT, SMART HOME ªI SMART MOBILITY

"Smart energy va
avea de suferit în
urma pandemiei"

(Interviu cu Ioana Petcu, expert în cadrul Asociaþiei Române
pentru Smart City ºi cercetãtor la Institutul Naþional de

Cercetare-Dezvoltare în Informaticã)

l "La nivel de þarã vorbim de peste 300 de proiecte de tip smart city"
l "Parteneriatele public-private vor avea câºtig de cauzã"

Reporter: Cum este afectat sec-

torul de smart city de criza provo-

catã de coronavirus?

Ioana Petcu: Contextul actual al

crizei globale provocatã de pan-

demia de coronavirus genereazã

efecte cu impact major la nivelul

întregii economii mondiale ºi al

societãþii în ansamblul ei. Lumea

nu va mai fi la fel, valorile noastre

s-au realiniat, comportamentul

social, relaþiile interumane, nevoi-

le oamenilor ºi cerinþele pieþei

ºi-au schimbat prioritizarea, în-

dreptându-se mai mult înspre sã-

nãtate, educaþie, siguranþã, ºtiin-

þã, grija faþã de mediu ºi tehnolo-

gie. Lumea se aflã într-o nouã pa-

radigmã, a empatiei, a solidaritã-

þii, a inovãrii, a cultivãrii creativitã-

þii ºi acoperirii nevoilor într-un

nou mod cu totul diferit decât

pânã acum, denumit "Noul Nor-

mal", a gãsirii de noi soluþii tehno-

logice inteligente, curate, eficien-

te, prefaþând intrarea într-o nouã

erã, cea a celei de-a 5-a revoluþii

industriale, a transformãrii digita-

le ºi inteligenþei artificiale.

Pe fondul acestei crize complexe

cu multiple implicaþii ºi interde-

pendenþe, am fost nevoiþi sã adop-

tãm tehnologia digitalã într-un

ritm accelerat, ceea ce a dus la o

creºtere a performanþei tehnolo-

giei digitale prin conºtientizare, vi-

ziune, dorinþa ºi nevoia de a lucra

ºi a învãþa de la distanþã.

Oraºele s-au mobilizat repede ºi

au început sã lucreze pentru a des-

coperi cele mai rapide modalitãþi

de reacþie, necesitând vizibilitate

concretã, conectivitate la distanþã

ºi securitate, fãrã a avea, însã, vreo

garanþie cu privire la modul în care

se vor desfãºura scenariile urmã-

toare. Cu toate acestea, au existat

condiþiile preliminare pentru a

prevede aceste scenarii ºi pentru

a ne pregãti sã rãspundem într-o

manierã comunã, integratã, in-

formând ºi implicând toate pãrþile

interesate - pentru o calitate mai

bunã a vieþii, pentru siguranþa ºi

sãnãtatea cetãþenilor.

Situaþia actualã a subliniat im-

portanþa transformãrii digitale,

atât în zona instituþiilor ºi servicii-

lor publice, atât în zonele urbane

(55%), cât ºi în zonele rurale, care

deþin un procent destul de ridicat,

de 45%, în România.

Pe toatã perioada stãrii de ur-

genþã ºi a stãrii de alertã am ob-

servat cã virtualizarea oraºelor

este criticã, oraºele având nevoie

de infrastructurã nu numai pentru

a sprijini viaþa digitalã a cetãþeni-

lor, ci ºi viaþa digitalã intituþionalã

cu ajutorul cãreia guvernul trebu-

ie sã furnizeze servicii sigure ºi efi-

ciente.

Marile companii de telecom, fur-
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"Situaþia actualã a subliniat importanþa
transformãrii digitale, atât în zona instituþiilor ºi
serviciilor publice, atât în zonele urbane (55%),
cât ºi în zonele rurale, care deþin un procent
destul de ridicat, de 45%, în România".
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nizorii de servicii fixe, mobile ºi

TV, internet ºi telefonie, retailerii

ºi cei din e-comerce, bãncile prin

serviciile de e-banking, serviciile

de utilitãþi au fost protagoniºtii

principali ai asigurãrii funcþionãrii

la limite acceptabile a economiei

în stare de avarie, ridicându-se la

nivelul asteptãrilor, furnizand ser-

vicii rapide, de calitate ºi siguran-

þã, ajutând atât populaþia, cât ºi

pe cei din primele rânduri (siste-

mul de sãnãtate, transport, ordine

publicã) sã rãmânã conectaþi, sã

fie funcþionali ºi sã asigure nevoile

de bazã pe timpul crizei. Am ob-

servat la nivelul institutiilor publi-

ce (administraþiile fiscale, primã-

riile, ºcolile) implementarea rapi-

dã a platformelor ºi proiectelor di-

gitale, soluþii de mobilitate urba-

nã, plãþi online în cazul transpor-

tului public ºi parcãrilor, interco-

nectarea taxelor ºi imporzitelor.

Farmaciile, serviciile de curierat,

unele magazine, restaurante sau

muzee, organizatorii de eveni-

mente (conferinþe, cursuri) s-au

adaptat ºi ele foarte rapid, tre-

când din offline ºi în online.

Reporter: Ce trebuie sã înþele-

gem prin smart city ºi cum vedeþi

cã s-ar dezvolta acest concept în

urmãtorii ani?

Ioana Petcu: Am vãzut cum teh-

nologia digitalã schimbã viaþa oa-

menilor. La nivelul Uniunii Euro-

pene a fost creatã Strategia digi-

talã care îºi propune sã facã func-

þionalã ºi eficientã aceastã trans-

formare digitalã pentru cetãþeni ºi

companii, contribuind în acelaºi

timp la atingerea þintei sale pen-

tru o Europã neutrã din punct de

vedere climatic pânã în 2050, prin

reducerea la zero a emisiilor nete

de gaze cu efect de serã.

Conceptul de smart city - oraº

inteligent - a apãrut odatã cu digi-

talizarea ºi utilizarea tehnologiei

informaþionale ºi de comunicaþii

la nivelul tuturor funcþiilor unui

oraº ºi în avantajul locuitorilor lui.

Un oraº poate fi definit ca fiind in-

teligent atunci când investiþiile în

capitalul uman ºi social ºi în infra-

structura criticã duc la o dezvol-

tare economicã durabilã prin creº-

terea calitãþii vieþii cetãþenilor,

utilizarea eficientã a resurselor

naturale ºi a energiei regenerabi-

le, protejarea mediului, mobilita-

te, siguranþã ºi interconectare.

Conceptul de smart city evoluea-

zã de la an la an, încercând sã ra-

spundã cât mai rapid noilor pro-

vocãri (aºa cum am vãzut în cazul

crizei generate de Covid-19).

Într-un oraº inteligent, informa-

þiile de interes general (taxe ºi im-

pozite, parcãri, transport) sunt

furnizate în timp real locuitorilor,

cu ajutorul unor platforme cola-

borative, aplicaþii integrate ºi in-

terconectate la instituþiile publice

locale. Dezvoltarea zonei urbane

într-un oras inteligent se realizea-

zã prin servicii inovative ºi soluþii

durabile ºi sustenabile, cetãþenii ºi

companiile private având un rol

activ prin participare la o bunã ad-

ministrare.

În urmatorii ani vom vedea la ni-

velul Uniunii Europene cum stra-

tegiile bazate pe inteligenþã artifi-

cialã, IoT, Big Data, calculatoare

cuantice vor încuraja mediul de

afaceri ºi instituþiile publice, siste-

mele educaþionale ºi de sãnãtate

sã lucreze cu aceste tehnologii ºi

sã le implementeze în vederea

dezvoltãrii oraºelor inteligente în

beneficiul cetãþenilor. Comisia Eu-

ropeana a stabilit 6 verticale ai

oraºului intelligent: smart citizen,

smart mobility, smart living (sãna-

tate, educaþie), smart economy,

smart government ºi smart envi-

ronment. Astfel, reþele mai inteli-

gente de transport urban, facilitã-

þi moderne de alimentare cu apã

ºi de eliminare a deºeurilor, moni-

torizarea calitãþii aerului ºi soluþii

inteligente de reducere a poluãrii,

modalitãþi mai eficiente de a lu-

mina ºi încãlzi clãdirile, transport

public urban modern conectat la

wi-fi, electromobilitate, staþii de re-

încãrcare pentru maºini electrice,

parcãri inteligente, servicii de te-

lemedicinã, platforme online edu-

caþionale, o administraþie a ora-

ºului mai interactivã ºi mai recep-

tivã la nevoile cetãþenilor, spaþii

publice mai sigure sunt doar câte-

va din provocãrile urmãtorilor ani.

Dezvoltarea oraºelor inteligente

în urmãtorii ani se va face în mod

accelerat, deoarece a devenit o

prioritate atât la nivel european,

cât ºi la nivel naþional. Se vor alo-

ca fonduri uriaºe prin diverse pro-
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"Dezvoltarea oraºelor inteligente în urmãtorii ani se va face în
mod accelerat, deoarece a devenit o prioritate atât la nivel
european, cât ºi la nivel naþional. Se vor aloca fonduri uriaºe
prin diverse programe europene pentru implementarea de
strategii pentru un viitor durabil ºi competitiv, iar investitorii din
mediul privat sunt ºi ei interesaþi sã participe în mod activ la
dezvoltarea de proiecte din verticalele industriei de smart city".
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grame europene pentru implemen-

tarea de strategii pentru un viitor

durabil ºi competitiv, iar investito-

rii din mediul privat sunt ºi ei inte-

resaþi sã participe în mod activ la

dezvoltarea de proiecte din verti-

calele industriei de smart city.

Reporter: Care este locul seg-

mentului de smart energy in ca-

drul conceptului smart city si cum

se va dezvolta in urmatorii ani?

Ioana Petcu: Oraºele inteligen-

te necesitã tehnologii ºi servicii

noi, eficiente ºi uºor de utilizat, în

special în domeniile transporturi-

lor, energiei ºi tehnologia infor-

maþiei si comunicaþiilor.

Conform statisticilor Eurostat apro-

ximativ 75% din populaþia Euro-

pei trãieºte în oraºe, zonele ur-

bane fiind contribuitori importanþi

la consumul de energie ºi la emi-

siile de gaze cu efect de serã ale

UE, care au un impact imens asu-

pra schimbãrilor climatice. În ace-

laºi timp, oraºele sunt principalii

driveri ai creºterii economice în UE.

O mare parte a energiei provine

din arderea combustibililor fosili

ºi are ca rezultat eliberarea de dio-

xid de carbon (CO2) în atmosferã,

care este o cauzã majorã a schim-

bãrilor climatice. În fiecare zi folo-

sim aceastã energie acasã, la bi-

rou, mijloace de transport, în fa-

brici, magazine ºi, prin urmare,

este în mâinile noastre sã ne redu-

cem consumul de energie ºi emi-

siile de CO2.

Tehnologia informaþiei ºi comu-

nicaþiilor joacã un rol major în îm-

bunãtãþirea eficienþei energetice

ºi a impactului asupra schimbãri-

lor climatice, prin utilizarea ener-

giei regenerabile, energiei eolie-

ne si energiei solare.

Segmentul de smart energy îl

putem include în cadrul politicilor

de mediu, smart enviroment,

unde se doreºte transformarea sis-

temului energetic european în cel

mai durabil din lume, cu emisii

zero de carbon. Astfel vorbim de

aplicaþii inovatoare ºi eficiente

din punct de vedere al biomasei,

energiei solare ºi geotermale.

Pe segmentul de smart energy

apar noi concepte de smart

home, smart office, smart grid, iar

utilizarea sistemelor inteligente

de gestionare a clãdirilor ºi a reþe-

lelor de senzori pot economisi

energie prin încãlzire sau rãcire

parþial doar acolo unde este nevo-

ie. Aceste sisteme inovatoare de

încãlzire ºi rãcire hibride din bio-

masã, solare, termice ambientale

ºi geotermale folosesc tehnologii

avansate de stocare a cãldurii di-

stribuite.

Reþeaua inteligentã de energie

poate contribui la reducerea cere-

rii maxime ºi la o mai bunã inte-

grare a energiei din surse regene-

rabile. De asemenea, contoarele

inteligente ºi aparatele inteligen-

te de mãsurat consumul de ener-

gie electricã pot face consumato-

rii conºtienþi de energia utilizatã

ajutându-i sã-ºi reducã consumul

de energie în timp real, sã-ºi

schimbe comportamentul utilizã-

rii energiei ºi sã economiseascã

bani la facturile de energie.

Digitalizarea ºi sistemele de tip
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"Sistemul IT&C, atât într-un mod concentrat, cum ar fi centrele
de date, cât ºi în moduri mult mai distribuite, cum ar fi utilizarea
pe scarã largã a smartphone-urilor, tabletelor ºi a energiei
necesare pentru transmisiile 3G/4G/5G, va deveni important.
Obiectivul este ca centrele de date ºi infrastructurile IT&C sã
devinã neutre pânã în 2030, din punct de vedere al impactului
asupra climei prin reutilizarea energiei reziduale ºi prin surse
regenerabile de energie".



SCADA pot integra generarea ºi

furnizarea de energie cu sisteme-

le de transport ºi mobilitate, re-

ducând consumul total de ener-

gie, reducând congestia, grãbind

cãlãtoriile ºi fãcând vehiculele mai

sigure. Astfel putem asocia seg-

mentul de smart energy ºi cu ver-

ticala de smart mobility.

Pe mãsurã ce folosim din ce în

ce mai mult maºinile electrice, in-

tegrarea între aprovizionarea cu

energie electricã inteligentã ºi ne-

voile de transport ºi mobilitate ale

cetãþenilor va deveni din ce în ce

mai importantã.

De asemenea, Sistemul IT&C,

atât într-un mod concentrat, cum

ar fi centrele de date, cât ºi în mo-

duri mult mai distribuite, cum ar fi

utilizarea pe scarã largã a smart-

phone-urilor, tabletelor ºi a ener-

giei necesare pentru transmisiile

3G/4G/5G. Obiectivul este ca cen-

trele de date si infrastructurile

IT&C sã devinã neutre pânã în

2030, din punct de vedere al im-

pactului asupra climei prin reutiliza-

rea energiei reziduale ºi prin surse

regenerabile de energie. La fel ce-

lulele fotovoltaice sau energia eo-

lianã folosite în soluþiile inteligen-

te pentru iluminatul public sau gene-

rarea de energie pentru clãdiri.

Reporter: Ce surse de finanþare

pe zona de smart energy ºi în ce

zone ale þãrii sunt accesibile în

acest moment?

Ioana Petcu: Uniunea Europea-

nã investeºte în cercetare ºi ino-

vare prin lansarea de programe cu

fonduri EU ºi elaboreazã politici

privind oraºele inteligente pentru

a obþine o calitate mai bunã a vie-

þii cetãþenilor, o industrie ºi o eco-

nomie mai competitivã ºi sisteme

ºi infrastructuri de energie, tran-

sport ºi telecomunicaþii mai dura-

bile.

Agenda Urbanã pentru UE pro-

moveazã legi cu un acces mai

uºor la finanþare ºi mai multe

schimburi de cunoºtinþe pe pro-

bleme relevante pentru oraºe.

Pactul UE al primarilor pentru cli-

mã ºi energie reuneºte guverne

locale, angajate în mod voluntar

pentru punerea în aplicare a

obiectivelor UE privind provocãri-

le generate de climã ºi eficienþa

energeticã în oraºe.

Planul strategic al tehnologiei

energetice (Planul SET) promove-

azã eforturile de cercetare ºi ino-

vare în întreaga Europã, sprijinind

cele mai impactante tehnologii în

transformarea UE într-un sistem

energetic cu emisii reduse de car-

bon.

SmartEnCity este un proiect fi-

nanþat în cadrul programului de

cercetare ºi inovare Horizon 2020

al Uniunii Europene, ce îºi propu-

ne sã dezvolte o abordare sistemi-

cã pentru transformarea oraºelor

europene în medii urbane durabi-

le, inteligente ºi eficiente din

punct de vedere al resurselor din

Europa. Acesta îºi propune sã dez-

volte strategii care pot fi replicate

în toatã Europa pentru reducerea

cererii de energie ºi maximizarea

ofertei de energie regenerabilã,

reamenajarea clãdirilor, integra-

rea infrastructurilor, dezvoltarea

mobilitãþii durabile ºi utilizarea in-

teligentã a tehnologiilor informa-

þiei ºi comunicaþiilor.

În cadrul acestui program am

întâlnit Conceptul Smart Zero

Carbon City, ceea ce înseamnã cã

amprenta de carbon a oraºului ºi

cererea de energie sunt menþinu-

te la minimum prin utilizarea teh-

nologiilor avansate IT&C care eco-

nomisesc energie ºi contribuie la

promovarea conºtientizãrii; furni-

zarea de energie este complet re-

generabilã ºi curatã; resursele

energetice locale sunt gestionate

în mod inteligent deopotrivã de

cetãþeni, instituþii publice, primã-

rii, companii private, asociaþii ºi

organizaþii neguvernamentale.

TNT-iLight este un program fi-

nanþat de guvern prin AFM, desti-

nate iluminatului ecologic în

oraºele ºi comunele din România,

care are ca obiective reducerea

consumului de energie electricã

cu peste 40%, optimizare ºi redu-

cere consum energie si emisii CO2,

protejarea mediului înconjurãtor,

compatabilitate cu infrastructura

de iluminat existentã, crearea in-

frastructurii pentru soluþii Smart-

City, evitarea defecþiunilor prin

monitorizarea reþelei în timp real

24/7, funcþionalitate eficientã prin

colectare de date privind parame-

trii reþelei electrice, tensiune, con-

sum, trafic, siguranþã.

În cadrul programului de Creºtere

a competitivitãþii economiei româ-

neºti prin cercetare-dezvoltare-

inovare, coordonat de UEFISCDI,

regãsim printre obiective susþine-

rea proceselor de specializare in-

teligentã, prin concentrarea re-

surselor în sectoare cu relevanþã

economicã (precum cel energe-

tic) ºi cu potenþial de cercetare

demonstrat, prin parteneriate pu-

blic-public ºi public-privat care sã

conducã la concentrare, eficienþã

ºi eficacitate ºi la deblocarea po-

tenþialului identificat. Unul din in-

strumentele de finanþare folosit

este Proiectul Experimental De-

monstrativ PED, scopul fiind acela

de a realiza ºi testa modelel de-

monstrative (funcþionale, experi-

mentale) pentru produse, tehno-

logii, metode, sisteme sau servicii

noi din domenii de specializare

inteligentã sau de prioritate pu-

blicã. Rezultatele acestei competi-

þii au fost afiºate în luna mai.

Pe fonduri structurale, avem în

consultare publicã, programul

operaþional regional, dedicat

IMMurilor din toatã þara aferent

Prioritãþii de investiþii 2.2 - Spriji-

nirea creãrii ºi extinderea capaci-

tãþilor avansate de producþie ºi

dezvoltarea serviciilor ºi este

adresat tuturor regiunilor de dez-

voltare: Nord Est, Sud Est, Sud

Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest,

Nord-Vest ºi Centru, mai puþin Bu-

cureºti-Ilfov.

S-a relansat apelul POR 2020

Axa prioritarã 1, Prioritatea de in-

vestiþii de Sprijinire a parcurilor

ºtiinþifice ºi tehnologice, ce se va

concentra pe dezvoltarea parcuri-

lor ºtiinþifice ºi tehnologice (PST)
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"În domeniul rezidenþial, în urmãtoarea perioadã se va investi foarte mult
mai ales în smart office ºi case inteligente, care sã eficientizeze consumul de
energie ºi sã impacteze mediul cât mai puþin".



din mediul urban ºi rural, din zo-

nelele cu concentrare economicã

din regiunile mai puþin dezvoltate

din România, anume reginea

Nord Est, Sud Muntenia, Nord

Vest ºi Centru.

Un alt program lansat la nivel de

þarã este Programul Casa Eficientã

Energetic prin care proprietarii de

locuinþe vor putea beneficia de

pânã la 70.000 de lei pentru reabi-

litarea termicã a clãdirilor.

Alte oportunitãþi de finanþare

pentru Proiecte de Cercetare Ino-

vare ºi pentru dezvoltarea de apli-

caþii inteligente în Europa regã-

sim la nivelul Comisiei Europene

prin Programul Horizon 2020 care

lanseazã copetiþia DigiFed - Gran-

turi pentru dezvoltarea de aplica-

þii inteligente în Europa, vizând

domeniile de eficienþã energeticã

ºi inteligenþã artificialã.

Comisia Europeanã îºi propune

sã ajute 100 de oraºe sã devinã

mai ecologice, mai durabile ºi mai

inteligente prin programul "100

Intelligent Cities Challenge" lan-

sat de curând la care pot participa

oraºele din România cu peste

50.000 de locuitori.

Reporter: Ce urmãresc proiec-

tele de smart energy?

Ioana Petcu: Obiectivul princi-

pal al proiectelor de smart energy

îl reprezintã dezvoltarea unei

abordãri sistemice extrem de

adaptabile ºi replicabile pentru

transformarea oraºelor în medii

urbane durabile, inteligente ºi efi-

ciente din punct de vedere al re-

surselor naturale. Acest lucru se

face prin planificarea ºi imple-

mentarea integratã a mãsurilor

care vizeazã îmbunãtãþirea efi-

cienþei energetice în principalele

sectoare consumatoare de ener-

gie din oraºe, crescând în acelaºi

timp oferta de energie regenera-

bilã, încurajând ca mediile urbane

sã fie durabile ºi inteligente.

Principalele proiecte de smart

energy finalizate sau în curs de fi-

nalizare din România se regãsesc

pe harta proiectelor Smart City

din România din platforma ARSC.

La nivel de þarã vorbim, pânã în

acest moment, de peste 300 de

proiecte de tip smart city.

Reporter: Existã investitori inte-

resaþi sã dezvolte astfel de proiec-

te?

Ioana Petcu: În aceastã perioa-

dã, Sectorul de Smart City are mai

mare nevoie ca oricând de inve-

stiþii mari în infrastructurã, iar par-

teneriatele public-private, dupã

pãrerea mea, vor avea câºtig de

cauzã.

Din mediul privat, avem câteva

proiecte notabile pe zona de

smart mobility ºi eficientã energe-

ticã.

Astfel, Petrom OMV are în curs

de implementare proiectul ce

presupune instalarea în 30 de

benzinãrii din toatã þara a staþiilor

de încãrcare pentru maºinilor

electrice în urmãtorii doi ani.

Marii distribuitori de energie din

România au investit în asigurarea

unei infrastructuri de staþii de

încãrcare a vehiculelor electrice:

astfel, ENEL va instala 2500 de

puncte de încãrcare a maºinilor

electrice în România, în urmãtorii

patru ani, EON a început prima

autostradã "electricã" din Rom-

ânia, Iaºi - Târgu Mureº, care va fi

dotatã cu 40 de staþii de încãrcare

a maºinilor electrice.

De asemenea, la nivelul sectoru-

lui de producþie a energiei electri-

ce, s-au fãcut investiþii în energie

verde prin parcuri eoliene ºi

câmpuri de panouri fotovoltaice,

care reprezintã peste 20% din

producþia de energie. Companii

private din domeniul utilitãþilor ºi

tehnologiei au investit în energia

geotermalã ºi biomasã.

În domeniul rezidenþial, în ur-

mãtoarea perioadã se va investi

foarte mult mai ales în smart offi-

ce ºi case inteligente, care sã efi-

cientizeze consumul de energie ºi

sã impacteze mediul cât mai pu-

þin.
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Proiecte din segmentul smart energy, aflat la graniþa dintre
smart environment, smart home ºi smart mobility.

ü Alba Iulia este primul oraº smart din România, cu cele mai
multe proiecte implementate, peste 100, dar zona de smart con-
tinuã în zona de smart energy.

ü Seini, oraºul inteligent din Câmpia Someºului, judeþul Mara-
mureº, este singurul oraº independent energetic din România,
care îºi produce energia electricã atât pentru iluminatul public,
cât ºi pentru alimentarea cu energie a administraþiei locale. Pro-
iectul finanþat de Banca Mondialã constã în producerea de ener-
gie electricã folosind biogaz obþinut în urma fermentaþiei dejec-
þiilor animaliere, rezultând ºi alte douã componente energie ter-
micã ºi îngrãºãmânt bio.

üOraºul Arad este cel mai avansat oraº din þarã în ceea ce pri-
veºte iluminatul cu LED, având implementatã o soluþie inteligen-
tã de iluminat care presupune controlare de la distanþã, prin si-
steme digitale a programului de funcþionare ºi a intensitãþii
luminii.

ü Prima stradã smart din România, aflatã în Cluj, este aproape
gata de finalizare printr-un proiect finanþat din fonduri europene
nerambursabile, ce a presupus instalarea de mobilier urban mo-
dern care permite încãrcarea telefoanelor mobile sau tabletelor
prin porturi USB, douã staþii pentru încãrcare rapidã pentru
maºini electrice, iluminat intelligent, prioritate pentru mijloacele
de transport nemonitorizate.

ü Gura Humorului din judeþul Suceava a implementat un pro-
iect cu fonduri elveþiene, pentru care a primit ºi un premiu de ex-
celenþã, de eficientizare a iluminatului public.

üUn proiect smart energy a fost implementat la Iasi ºi vine în

sprijinul infrastructurii dedicate maºinilor electrice prin reali-
zarea ºî punerea în funcþiune a unor staþii de încãrcare
electrice.

üAlexandria a câºtigat un proiect finanþat prin Program Opera-
þional Regional - Axa 4 - Sprijinirea dezvoltãrii urbane durabile de
achiziþionare a 10 autobuze electrice pentru un sistem de tran-
sport public eficient, ecologic si modern.

ü Oradea, considerat cel de-al doilea oraº smart din Rom-
ânia, are implementate peste 20 de proiecte inteligente,
obiecte pentru creºterea eficienþei energetice, reabilitarea si-
stemului de termoficare, reabilitarea energeticã a unor clã-
diri istorice.

ü Unul din cele mai interesante proiecte integrate pe piaþa
oraºelor inteligente din România a fost pus luna aceasta în dez-
vatere publicã de cãtre Primãria Constanþa care a lansat un draft
Smart CT Strategia smart city a Municipiului Constanþa, care in-
clude ºi segmnetul de smart energy.

ü În cadrul proiectului Satu Mare - Smart City a fost dezvoltatã o
platformã eficientã, integratã pentru toate soluþiile software ºi
produsele Smart City, fiind disponibile pe bazã de cloud.

ü Braºovul a primit premiul pentru accesibilitate la categoria
Mobilitate inteligentã în cadrul Galei Smart City Industry Awards
organizatã în luna decembrie a anului trecut de ARSC.

ü Proiecte de iluminat public intelligent regãsim în Timisoara,
Cluj, Bucureºti ºi Constanþa.

ü Bucureºtiul se aflã ºi el, cu câteva proiecte de smart city de ilu-
minat public inteligent, pe segmentul de eficienþã energeticã,
continuându-se proiectelele de reabilitare termicã, mobilitate
urbanã ºi clãdiri inteligente ºi smart parking.



Aº vrea sã amintesc de o investi-

þie fãcutã de un jurnalist din Rom-

ânia care ºi-a construit în apropie-

re de Bucureºti una din cele nouã

case pasive premium din lume, o

casã smart, controlabilã de la di-

stanþã, cu inovaþii de ultimã orã,

eficientã energetic, fãrã facturi lu-

nare, materiale sustenabile, echi-

pamente ºi materiale care au o

energie înglobatã micã ºi sunt

prietenoase cu mediul, o casã si-

gurã cu structura solidã din lemn

ºi eficientã, confortabilã, unde

temperatura, umiditatea, nivelul

de oxigen, CO2, iluminarea natu-

ralã optime sunt controlate ºi

monitorizate de la distanþã prin

sistemul inteligent de automati-

zare.

Reporter: Cât de afectat este

acest segment de criza actualã?

Ioana Petcu: Din punct de ve-

dere economic, segmentul de

smart energy va avea de suferit la

fel ca multe alte sectoare ale eco-

nomiei, din cauza întreruperii

unor proiecte, somajului tehnic,

lipsei de lichiditãþi, lipsei unor in-

vestiþii noi. La ora actualã, existã

proiecte ce nu pot fi continuate

din cauza lipsei unui cadru legisla-

tiv pentru astfel de situaþii. De

asemenea, au existat dificultãþi în

ceea ce priveºte interoperabilita-

tea providerilor de soluþii ºi echi-

pamente, deficitul de personal

specializat în cadrul primãriilor,

dar ºi a companiilor private, lipsa

unor soluþii tehnice adecvate, a

preþurilor la anumite servicii, lipsa

datelor ºi informaþiilor integrate,

a unei baze de date comune la ni-

vel central, lipsa semnãturii digi-

tale. Fondurile nerambursabile

din sectorul public au fost dispa-

rate, fãrã a þinti implementarea

unor sisteme inteligente integra-

te ºi perfomante.

Pe de altã parte, economia tre-

buie repornitã cât mai repede ºi

gânditã pe anumite paliere la ni-

vel central, nu local, pentru a fi

mai eficientã. Observãm ºi partea

pozitivã a acestei situaþii, de altfel

nemaiîntâlnite pânã acum, pro-

fitând de oportunitãþile noi de fi-

nanþare, de starea de spirit create,

de dorinþa ºi nevoia oamenilor de

a se adapta la digitalizare ºi la

noua stare de normalitate.

Perioada prin care trecem, con-

textul actual generat de pande-

mie ºi consecinþele acesteia le pu-

tem considera ca pe o provocare,

aceea de a fi mai buni, mai creativi

ºi inovativi, mai atenþi cu mediul

înconjurãtor, dar ºi cu oamenii de

lângã noi.

Reporter: Ce aºteptãri aveþi de

la Guvern ºi ce strategie ar trebui

sã adopte autoritãþile în vederea

sprijinirii sectorului de smart city?

Ioana Petcu: Existã câteva mã-

suri pe care Guvernul ar putea sã

le întreprindã în vederea sprijinirii

dezvoltãrii oraºelor inteligente.

Ca acþiuni ce pot fi întreprinse

pu t e m r e al i z a o e v alu ar e ,

benchmarking privind inteligen-

þa, sustenabilitatea ºi rezilienþa

oraºelor ºi regiunilor pe baza unor

modele de dezvoltare inteligentã.

Crearea de strategii dedicate ºi

adaptate local pentru toate regiu-

nile ºi oraºele mari, mãsurã nece-

sarã întãririi rezilienþei generale ºi

pentru creºterea capacitãþii insti-

tuþiilor publice de a oferi trainin-

guri, platforme pentru knowledge

sharing, best practices de la alte

proiecte, astfel încât toþi oamenii

implicaþi de la funcþionari publici,

companii private, instituþiile de în-

vãþãmânt, asociaþii sã foloseascã

acelaºi limbaj, aceiaºi indicatori,

acelaºi standard.

Astfel, un alt aspect important îl

reprezintã atragerea de fonduri

pentru educaþie pe sectorul

smart, introducerea în programa

facultaþilor economice ºi de ingi-
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"O mare parte a energiei provine din arderea
combustibililor fosili ºi are ca rezultat eliberarea
de dioxid de carbon (CO2) în atmosferã, care
este o cauzã majorã a schimbãrilor climatice. În
fiecare zi folosim aceastã energie acasã, la
birou, în mijloace de transport, în fabrici,
magazine ºi, prin urmare, este în mâinile
noastre sã ne reducem consumul de energie ºi
emisiile de CO2".



nerie a materiilor legate de Smart

City, programe de master ºi post-

universitare pe tema oraºelor in-

teligente.

Sã se aloce bugete pentru insti-

tuþii publice, furnizori de tehnolo-

gie, universitãþi, clustere, ONG-uri

în vederea realizãrii de soluþii

smart city, inclusiv pentru cele 6

verticale ale sale, având ca obiec-

tiv implementarea de sisteme

compatibile, integrate, perfor-

mante. Administraþiile centrale ºi

locale ar trebui sã adopte progra-

mul "zero paper'', sã se digitalize-

ze, sã foloseascã ºi sã recunoascã

semnãtura electronicã, sã integre-

ze soluþiile ºi sã foloseascã o bazã

de date comunã. În cadrul tuturor

primãriilor ºi consiliilor judeþene

sã existe structuri de manage-

ment al oraºelor inteligente ºi

specialiºti care sã acceseze fonduri

Europene, în vederea implemen-

tãrii de proiecte integrate pentru

realizarea de infrastructuri ºi solu-

þii inteligente necesare dezvoltãrii

de smart city, smart region ºi de

ce nu smart country.

Dupã cum ºtim, un rol impor-

tant în dezvoltarea de comunitãþi

cretiv inteligente din România îl

are asociaþia ARSC, principala au-

toritate a Industriei Smart City din

România, care prin proiectele sale

precum Caravana Smart City, Har-

ta Proiectelor Smart City, Acade-

mia Smart City, Gala Smart City

Industry Awards, Revista Smart

City Magazine a contribuit esen-

þial la sprijinirea sectorului Smart

City.

Reporter: Care este opinia dum-

neavoastra despre cadrul legisla-

tiv ce reglementeazã acest dome-

niu?

Ioana Petcu: Finalizarea Strate-

giei Naþionale pentru Smart City

este o prioritate, acþiune începutã

încã din noiembrie 2018, când a

fost lansat în dezbatere publicã

de cãtre MCSI, prin care oraºele

sunt încurajate sã creascã gradul

de digitalizare în relaþia cu cetãþe-

nii.

Un aspect important în realiza-

rea acestei stategii îl reprezintã

faptul cã ea trebuie aliniatã cu

Strategia ºi politicile Europene

pentru smart cities, la fel cum s-a

procedat ºi pentru cadrul legisla-

tiv privind protecþia datelor cu ca-

racter personal (GDPR).

România are nevoie de strategii

ºi politici publice care sã permitã

oraºelor sã fie organizate ºi con-

duse inteligent.

Un aspect important îl reprezin-

tã consultarea autoritãþilor cu toþi

factorii implicaþi, administraþii lo-

cale, instituþii de cercetare ºi dez-

voltare, universitãþi, furnizori de

servicii de înaltã tehnologie, ex-

perþi din mediul privat ºi acade-

mic.

Carta România 2030 este un im-

portant demers naþional de dez-

voltare a comunitãþilor creativ-in-

teligente din România, iniþiat de

ARSC prin care toþi decidenþii cu

rol determinant în dezvoltarea ºi

implementarea proiectelor tip

Smart City îºi asumã acþiuni con-

crete pentru dezvoltarea acestui

domeniu.

Cred în tehnologie ºi în inovaþie,

în capacitatea oamenilor de ºtiin-

þã ºi a cercetatorilor de a crea

oraºe inteligente în Romania, alã-

turi de experþi ingineri, programa-

tori, arhitecþi, constructori, susþi-

nuþi de mediul de afaceri împreu-

nã cu administraþiile locale ºi in-

stituþiile statului.

Trebuie sã continuãm într-o

notã optimistã sã facem ceea ce

am început ºi , cu siguranþã,

punând în balanþã condiþiile ºi po-

tenþialul existent în România pri-

vind oportunitãþile smart city

cred cã vom reuºi sã ne aliniem la

direcþia europeanã pe care o im-

pune trendul de dezvoltare ºi

evoluþie oraºelor lumii.

Reporter: Mulþumesc!
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