
ÎN URMÃTORII ANI

România va pune în
prim plan inovarea ºi
dezvoltarea sectorului
cybersecurity

Reporter: Cum au fost afecta-
te proiectele smart city de pan-
demia de Covid 19?

Eduard Dumitraºcu: Provocã-
rile actuale ale zonelor urbane ºi
evoluþia tehnologiei au crescut,
într-un ritm alert, nevoia de
transformare digitalã a oraºelor.
Pandemia a fost un accelerator
al unei tendinþe pre-existente,
cea a introducerii tehnologiilor
în viaþa noastrã, prin urmare, ºi
în comunitãþile din România.

Semnãtura digitalã nu a apãrut

în 2020, însã acceptarea sa în ca-
drul instituþiilor din România a
fost grãbitã de distanþarea so-
cialã ºi de contextul social din
acel moment. Un rol determi-
nant l-a avut înfiinþarea institu-
þiilor cu rol în digitalizare, astfel
încât totul sã poatã cãpãta un
parcurs ºi o coerenþã.

Dacã evaluãm impactul limitã-
rii interacþiunii umane directe,
vom gãsi atât beneficii, cât ºi ris-
curi. Pe de o parte, pandemia a
adus în spaþiul public conºtien-

tizarea nevoii adoptãrii unor so-
luþii tehnologice, însã, pe de altã
parte au fost amânate investiþii,
omenirea confruntându-se si-
multan cu o problemã de sigu-
ranþã sanitarã ºi cu un mediu
economic incert. Au fost dezvol-
tate soluþii punctuale pentru te-
lemuncã sau ºcoala la distanþã,
au fost adoptate pe scarã largã
soluþiile de platã online ºi altele,
care chiar dacã acum par de ne-
lipsit, în 2020 nu erau folosite de
foarte multe instituþii sau com-

panii.
Sub presiune, multe dintre pri-

mãrii, în mod special, au adop-
tat rapid primele oferte primite.
S-a produs un decalaj între cei
care deja ºtiau soluþiile ºi tehno-
logiile existente, cei care au in-
vestit anterior în dezvoltarea
personalului ºi care acum erau
pregãtiþi, iar pe de altã parte au
fost comunitãþi care au trecut
direct de la fax la semnãturã di-
gitalã, iar acum la interoperabili-
tate. Este de aºteptat sã creascã
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În urmãtorii ani, þara noastrã va pune în prim plan inovarea ºi dezvol-
tarea sectorului cybersecurity, este de pãrere Eduard Dumitraºcu,
preºedintele Asociaþiei Române pentru Smart City (ARSC). Domnia sa

ne-a spus, într-un interviu, cã, în România, se vorbeºte destul de puþin
despre acest concept ºi mai mult despre infracþionalitate, care este
tratatã punctual.
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decalajele între cei care abia
acum investesc în dobândirea
de competenþe ºi cei care dez-
voltã ºi adaugã soluþii deja
avansate.

Luând în calcul faptul cã nu-
mãrul proiectelor a crescut con-
stant, de la an la an, putem con-
sidera cã impactul a fost pozitiv.
Aº sublinia însã cã trebuie avutã
în vedere ºi calitatea acestora ºi
calea deschisã cãtre riscurile de
securitate ciberneticã.

Reporter: În ce stadiu ne
aflãm din punct de vedere al
dezvoltãrii proiectelor de tip
smart city?

Eduard Dumitraºcu: În primul
rând aº aminti faptul cã în sfârºit
vorbim de un plan, la nivel na-
þional, despre strategie ºi viziu-
ne. Avem un minister al digitali-
zãrii, avem o Autoritate pentru
Digitalizarea României, o lege a
interoperabilitãþii, o serie de ini-
þiative care sunt dedicate redu-
cerii birocraþiei.

Pandemia ne-a adus în faþã o
pozã a momentului, o radiogra-
fie care ne-a arãtat cã, într-ade-
vãr, în mediul rural încã avem
ºcoli cu grup sanitar în curte, dar

cu pretenþii de învãþare la di-
stanþã, în contextul în care o
parte dintre elevi nu aveau nici
mãcar un dispozitiv propriu.
Dar, iatã cã am putut vorbi pen-
tru prima oarã despre achiziþia
unor astfel de tehnologii în
ºcoli. Dar dacã nu se vor întreþi-
ne, actualiza ºi folosi ºi de acum
înainte, atunci au fost o achiziþie
inutilã. Am mai constatat cã pro-
fesorii nu erau pregãtiþi, cã indi-
cele DESI ne poziþioneazã corect
pe ultimele locuri la alfabetizare
digitalã ºi cã avem mult de mun-
cã. Munca de acasã este proba-
bil cel mai mare câºtig pentru li-
bertatea angajatului, iar o serie
de platforme au dezvoltat noi
particularitãþi, special pentru a
corespunde unui nou tip de ce-
rere. În ceea ce priveºte proiec-
tele de smart city, fiecare dintre
domeniile componente a avut
de câºtigat. Proiectele mari lip-
sesc încã, iar una dintre cauze
este lipsa personalului speciali-
zat în instituþiile publice. Cu toa-
te acestea suntem în plinã dez-
voltare a proiectelor smart city,
iar oraºele încep sã îºi decidã
propria identitate.

Avem oraºe care au promovat
bugetarea participativã, avem
oraºe ºi comunitãþi care îºi asu-
mã obiectivul de a fi comunitãþi
sustenabile, proiecte de regene-
rare urbanã, vorbim de coridoa-
re de mobilitate verde ºi trenuri
cu hidrogen.

Reporter: Ce proiecte impor-
tante de acest tip au fost imple-
mentate în ultima perioadã ºi în
ce zone ale þãrii?

Eduard Dumitraºcu: În iulie
2022 existau 1001 de iniþiative,

aflate în stadiul de proiect, în
curs de implementare sau finali-
zate, în 144 de oraºe mari, medii
ºi mici din þarã, faþã de 860 de
proiecte smart din 124 de oraºe,
anul trecut. Aºadar suntem în
dezvoltare. Un exemplu este
amplul proiect de regenerare
urbanã de la Sibiu, ce implicã
transformarea Lacului Binder
într-un nou obiectiv pentru
sport ºi agrement, un proiect
care a reuºit sã redea o zonã co-
munitãþii. Se pot practica spor-
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"Sub presiune, multe dintre primãrii, în mod
special, au adoptat rapid primele oferte
primite. S-a produs un decalaj între cei care
deja ºtiau soluþiile ºi tehnologiile existente,
cei care au investit anterior în dezvoltarea
personalului ºi care acum erau pregãtiþi, iar
pe de altã parte au fost comunitãþi care au
trecut direct de la fax la semnãturã digitalã,
iar acum la interoperabilitate. Este de
aºteptat sã creascã decalajele între cei care
abia acum investesc în dobândirea de
competenþe ºi cei care dezvoltã ºi adaugã
soluþii deja avansate".



turi nautice, existã plajã cu nisip
ºi plaja verde ºi locuri de joacã ºi
de promenadã.

Existã ºi foarte multe proiecte
pe verticalã de Smart Mobility.
Unul dintre ele este sistemul in-
tegrat de transport public eco-
logic din Municipiul Suceava. Au
fost achiziþionate 42 de autobu-
ze electrice, iar acum Suceava
este un oraº ce are un transport
public local 100% electric, astfel
reducându-se producerea de
gaze cu efect de serã ºi, totoda-
tã, crescând numãrul de pasa-
geri transportaþi.

Municipiul Braºov a devenit în
2022 oraºul cu cea mai mare flo-
tã de autobuze electrice din
România.

Deasemenea, asistãm la câte-
va schimbãri importante. Primã-
ria Sectorului 2 din Bucureºti,
alãturi de Primãria municipiului
Cluj-Napoca ºi Primãria munici-

piului Suceava au fost selectate
în Misiunea "100 de oraºe inteli-
gente ºi neutre climatic pânã în
2030", iniþiativã a Comisiei Euro-
pene. Absolut remarcabil însã
este faptul cã sunt încã nouã
oraºe care ºi-au propus misiu-
nea de a deveni oraºe verzi:
Alba-Iulia, Bistriþa, Braºov, Bu-
zãu, Piatra Neamþ, Râmnicu
Vâlcea, Roman, Timiºoara ºi Tul-
cea. Bineînþeles, toate acestea
vor dezvolta proiecte care le vor
aduc e to t m ai ap r o ap e de
obiectivul final.

Reporter: Ce planuri au auto-
ritãþile locale ºi Municipiul Bucu-
reºti în acest sector?

Eduard Dumitraºcu: Bucu-
reºtiul are, din punct de vedere
administrativ, ºapte primãrii,
ºapte abordãri ºi nu întotdeau-
na comparabile, iar dacã adãu-
gãm aici ºi Ilfovul, vom înþelege
ºi discrepanþa atât de mare între

zone ale aceluiaºi oraº sau re-
giuni.

În Bucureºti, Sectorul 4 condu-
ce detaºat pe partea de digitali-
zare. Cu un început timid în
2016, a continuat în forþã, iar de
la începutul anului 2022, plata
taxelor ºi impozitelor în Sectorul
4 este digitalizatã complet ºi se
efectueazã exclusiv online, prin
ordin de platã sau la aparatele
de tip Self Pay. Sectorul 4 este
prima administraþie localã din
România digitalizatã 100%.

Sectorul 6 are, de asemenea, o
serie de proiecte de impact, iar
aici putem aminti proiectele de
regenerare urbanã, Parcul Liniei
sau reamenajarea Lacului Morii.
Sectorul 6 se concentreazã pe
verticalele Smart Living ºi Smart
Citizen, dar este proactivã ºi pe
partea de transformare digitalã.

O altã surprizã frumoasã vine
de la Sectorul 2, care a pornit o
serie de activitãþi menite sã îl
transforme într-un sector verde.

Însã, în lipsa unei abordãri uni-
tare, fiecare dintre cele ºapte

primãrii va acþiona dupã propria
viziune, acolo unde existã o vi-
ziune.

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

Eduard Dumitraºcu: Având în
vedere supraaglomerarea trafi-
cului din zonele urbane din þara
noastrã, nu este de mirare cã în
fruntea clasamentului la numã-
rul de proiecte Smart City este
chiar verticala de Smart Mobi-
lity. În 2020 erau 188 de proiec-
te smart dedicate mobilitãþii, în
2021 s-a ajuns la 260 de proiec-
te, iar în 2022 existã deja 322 de
proiecte, care se bazeazã, în
mare, pe modernizarea tran-
sportului public ºi a sistemelor
de managementul traficului.

Guvernarea inteligentã este
urmãtorul punct de interes, cu
un numãr mare de proiecte, nu
neapãrat pentru cã este mai
atractiv, ci pentru cã este nece-
sar. Putem spune cã, atât cetãþe-
nii, cât ºi administraþia publicã
au devenit din ce în ce mai
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"Municipiul Braºov a devenit în 2022 oraºul
cu cea mai mare flotã de autobuze electrice
din România".



conºtienþi de modul în care ace-
astã componentã poate influen-
þa bunãstarea tuturor ºi poate
aduce schimbãri pozitive pe
multe alte planuri.

Ca o concluzie, putem spune
cã existã o abordare pragmaticã
a comunitãþilor. Cumva, dome-
niile sau verticalele care s-au
dezvoltat cel mai mult sunt ºi
cele care prezintã cele mai mari
provocãri din acele comunitãþi.

Reporter: Ce acþiuni a avut
Asociaþia în ultimul an în acest
domeniu?

Eduard Dumitraºcu: Toate ac-
þiunile derulate de ARSC, nu nu-
mai pe parcursul acestui an, dar
de la bun început, de la înfiinþa-
rea organizaþiei, au fost orienta-
te spre dezvoltarea comunitãþi-
lor. În ultimul an ARSC a trecut la
dialogul exclusiv cu autoritãþile,
la crearea de proiecte dedicate
comunitãþii, alãturi de parteneri
din administraþia publicã.

Astfel, organizaþia a participat
în 2022 la diverse expoziþii ºi
târguri, unele profesionale, alte-

le adresate comunitãþii. ARSC a
participat la Black Sea Defence
and Aerospace (BSDA) ºi Tech
Expo în calitate de expozant ºi a
p r o m o v at s ec ur i tatea di n
oraºele inteligente, respectiv
nevoia profundã de digitalizare
din þara noastrã. La Bucharest
Tech Expo Asociaþia a eliberat în
premierã primele diplome de
"Cetãþean Digital" bazate pe
competenþele digitale ale parti-
cipanþilor.

Asociaþ ia Românã pentru
Smart City a deschis primul cen-
tru de incluziune digitalã, la
Snagov, ºi a pornit un demers
de impact în comunitate City Air
- primul program de monitoriza-
re a calitãþii aerului în ºcoli. Am
continuat sã organizãm ºi sã
participãm la numeroase eveni-
mente care au avut ca scop pro-
movarea conceptului de dezvol-
tare inteligentã a comunitãþilor.

În martie 2022, ARSC a organi-
zat cea de-a ºasea ediþie a Galei
Smart City Industry Awards
unde a pus sub lumina reflecto-

arelor ºi a premiat cele mai ino-
vatoare proiecte ºi iniþiative
Smart City din þara noastrã.

De asemenea, în data de 24
Mai 2022, a avut loc Caravana
Smart City Bucureºti-Ilfov, eve-
niment care a conectat sectorul
public ºi privat cu privire la prin-
cipalele subiecte legate de digi-
talizare, mobilitate urbanã, in-
frastructurã, educaþie, sãnãtate
ºi provocãrile comunitãþilor in-
teligente.

Pe parcursul anului 2022, ARSC
a continuat ºi va continua sã fie
un promotor al conceptului de
Smart City, prin Webinarul sãp-
tãmânal care este transmis live
pe Linkedin, Facebook ºi Youtu-

be, dar ºi prin revista Smart City
Magazine.

Reporter: Cum colaboraþi cu
autoritãþile publice?

Eduard Dumitraºcu: Asociaþia
Românã pentru Smart City a co-
laborat de-a lungul timpului cu
autoritãþile publice pentru dife-
rite proiecte. Unul dintre cele
mai recente este dezvoltarea
Centrului pentru Incluziune Di-
gitalã de la Snagov. Acesta a
fost deschis în parteneriat cu
Primãria Snagov ºi reprezintã un
demers social cu ajutorul cãruia
creãm competenþele digitale
minime pentru a ajuta oamenii
sã se integreze cu ecosistemele
smart ale comunitãþilor noastre
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"Pe parcursul anului 2022, ARSC a continuat
ºi va continua sã fie un promotor al
conceptului de Smart City, prin Webinarul
sãptãmânal care este transmis live pe
Linkedin, Facebook ºi Youtube, dar ºi prin
revista Smart City Magazine".



ºi pentru a facilita adaptarea la
piaþa muncii ºi meseriile viitoru-
lui.

De asemenea, ARSC a derulat
ºi programul Academia Primari-
lor, un proiect susþinut de cãtre
Ambasada Olandei la Bucureºti
ºi care a avut rolul de a îi ajuta ºi
instrui pe cei din administraþia
localã sã se adapteze ºi sã fami-
liarizeze cu elementele princi-
pale care vor juca un rol impor-
tant în procesul transformãrii
oraºelor pe care le coordoneazã
în comunitãþi sustenabile.

Reporter: Ce acþiuni are Aso-
ciaþia pentru dezvoltarea ace-
stui domeniu în 2022?

Eduard Dumitraºcu: Recent,
Asociaþia Românã pentru Smart
City a organizat videoconferinþa
Mobility-as-a-Service în Româ-
nia, în 21 septembrie va organi-

za videoconferinþa Viitorul Ser-
viciilor Comunitare de Utilitãþi
Publice. Scopul acestora este de
a aduce în spaþiul public tema
revitalizãrii ºi reorganizãrii siste-
melor de transport în direcþia
orientãrii acestora cãtre cãlãtori,
respectiv spre utilizator, în ca-
drul dezbaterii viitorul serviciilor
de utilitãþi publice. Un alt mo-
ment important îl reprezintã or-
ganizarea primului eveniment
dedicat transportului public din
România, ROPAT 2022 - Reuniu-
nea Operatorilor, Producãtorilor
ªi Autoritãþilor din Transportul
Public -, între 27 ºi 28 Octombrie
la Camera de Comerþ ºi Indu-
strie a României.

Pe 24 Noiembrie, la Camera de
Comerþ ºi Industrie a României,
va avea loc SEAG 2022, Smart
Energy Awards Gala. În margi-

nea celor 25 de ani de partene-
riat strategic dintre România ºi
SUA, Asociaþia Românã pentru
Smart City organizeazã eveni-
mentul anului pentru Industria
Energeticã din România dorind
sã contribuie la trecerea la nive-
lul urmãtor al parteneriatului
dintre cele douã þãri.

Reporter: Cum consideraþi cã
va fi afectat acest segment de
rãzboiul de la graniþa?

Eduard Dumitraºcu: Rãzboiul
actual aduce multe obstacole
care va trebui sã fie depãºite,
dar precum pandemia, acest
context ne poate învãþa lecþii ºi
ne poate ajuta sã deschidem
anumite domenii la care nu
aveam acces pânã acum sau nu
reprezentau o prioritate pentru
noi.

Un exemplu ar putea fi modul
în care vom aborda de acum
încolo sectorul de securitate
energeticã sau celelalte infra-
structuri critice - parte din co-
munitãþile inteligente. Rãzboiul
poate reprezenta o ameninþare

realã asupra resurselor de ener-
gie, fapt pe care l-am putut ob-
serva ºi în cazul conflictului ac-
tual care se desfãºoarã la grani-
þele noastre. Mai ales în aceastã
erã a dezvoltãrii ºi digitalizãrii
energia reprezintã una dintre
resursele cruciale.

O altã componentã asupra cã-
reia situaþia actualã ne-a atras
atenþia este domeniu de cyber-
security. În România se vorbeºte
destul de puþin despre acest
concept ºi mai mult despre in-
fracþionalitate, tratatã punctual.
Nu avem o abordare integratã a
acestui concept ºi nu investim
suficient în zona de prevenire ºi
mai ales, în zona de educaþie. În
anii urmãtori, România va pune,
mai mult ca sigur, în prim plan
inovarea ºi dezvoltarea acestui
sector.

Reporter: Mulþumesc!
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"Rãzboiul poate reprezenta o ameninþare
realã asupra resurselor de energie, fapt pe
care l-am putut observa ºi în cazul
conflictului actual care se desfãºoarã la
graniþele noastre. Mai ales în aceastã erã a
dezvoltãrii ºi digitalizãrii energia reprezintã
una dintre resursele cruciale".

Smart City


