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"Economiabazatã
peinovaretrebuie
sãfieoprioritatepentru
România"
l Eduard Dumitraºcu: "Avem peste 1.000 de proiecte ºi iniþiative smart city ºi smart
village la nivel naþional"lOctavian Epure, Ministerul Investiþiilor ºi Proiectelor
Europene: "Nu poþi avea o comunitate smart dacã nu ai autoritãþi care sã livreze
servicii smart, dar ºi cetãþeni care sã le poatã utiliza"

E
conomia bazatã pe
inovare trebuie sã fie o
prioritate pentru Ro-
mânia, este de pãrere
Eduard Dumitrascu,
preºedintele Asociaþiei

Române pentru Smart City (ARSC),
care subliniazã cã Planul Naþional
de Redresare ºi Rezilienþã (PNRR)
este un program bun pentru þara
noastrã, iar cele 64 de reforme in-
cluse în PNRR sunt "cel mai mare

câºtig pentru România".
Domnia sa a declarat luna trecu-

tã, la evenimentul Smart Transfor-
mation Forum, organizat de The
Diplomat -Bucharest: "Avem ne-
voie de organizare, de determina-

re ca sã nu ratãm oportunitãþile
de finanþare ºi dezvoltare ale
României. Acum, România face
foarte bine ceea ce face, dar apare
o problemã: nu mai avem rãbda-
re. Avem proiecte de oraºe inteli-
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gente ºi suntem pe drumul cel
bun. Avem peste 1.000 de proiec-
te ºi iniþiative smart city ºi smart
village la nivel naþional. Proiectul
nostru a început în 2015-2016,
astfel cã avem norocul sã înþele-
gem aceste ecosisteme - le-am
vãzut trecând prin mai multe
rânduri de alegeri, prin mai multe
abordãri. Le-am vãzut ºi cu abor-
dãri de stânga, ºi de dreapta, am
vãzut comunitãþi, tehnologii, pro-
iecte eºuate, am vãzut proiecte de
succes ºi am învãþat din fiecare.
Facem ceea ce trebuie, avem ceea
ce ne trebuie, trebuie doar sã mai
dozãm rãbdarea. Nu este nimeni
de vinã cã dupã 30 de ani nu mai
putem aºtepta. Aici este cheia, de
fapt".

Liderul ARSC a concluzionat cã
industria oraºelor inteligente din
România este foarte maturã
acum, cu foarte multe surse de fi-

nanþare, iar administraþiile locale
sunt pregãtite pentru proiecte de
oraºe inteligente, însã "trebuie sã
avem rãbdare sã implementãm
aceste proiecte".

Octavian Epure,
Ministerul
Investiþiilor ºi
Proiectelor Europene:
"Este nevoie de un
efort colectiv pentru
educarea cetãþenilor
ºi autoritãþilor"

PNRR e o binecuvântare pentru
România, dar este nevoie de un
efort colectiv pentru educarea ce-
tãþenilor ºi autoritãþilor, ºi asta nu
doar din perspectivã digitalã, con-

siderã Octavian Epure, consilier
principal în Ministerul Investiþiilor
ºi Proiectelor Europene.

Domnia sa a declarat la Smart
Transformation Forum: "PNRR
conþine 15 componente, are 64
de reforme, 107 investiþii ºi 507 ja-
loane ºi þinte, acestea din urmã
fiind indicatori cantitativi ºi calita-
tivi. Indiferent de rezultatele
PNRR, cel mai important aspect
cu care vom rãmâne sunt refor-
mele pe care trebuie sã le imple-
mentãm. Pentru componenta de
transformare digitalã au fost alo-
cate 1,88 miliarde de euro, iar Mi-
nisterul Cercetãrii trebuie sã im-
plementeze 4 reforme ºi 19 inve-
stiþii. La sfârºitul lunii mai am de-
pus prima cerere de platã în valo-
are de circa 3 miliarde de euro,
conþinând 21 de jaloane ºi þinte
aferente anului 2021. Comisia Eu-
ropeanã a fãcut o evaluare poziti-

vã, iar din cele aproape 3 miliarde,
România va primi 2,6 miliarde de
euro".

Oficialul din Ministerul Investiþii-
lor ºi Proiectelor Europene a
amintit cã, în data de 6 septem-
brie, a avut loc ºedinþa de închide-
re a misiunii de audit pentru ur-
mãtoarea cerere de platã, în valo-
are de 3,2 miliarde de euro, ce
conþine 51 de jaloane desfãºurate
în primele douã trimestre din
2022. "Din cele 31 de jaloane ºi
þinte incluse în eºantion, 22 au
fost considerate îndeplinite, pen-
tru restul se vor face recomandãri
coordonatorilor de reformã ºi in-
vestiþii", a spus Octavian Epure.

Domnia sa a subliniat cã un oraº
intel igent este un oraº care
reuºeºte sã integreze tehnologia
informaþiei ºi comunicãrii, fãcând
uz de structurile ºi toate resursele
pe care le are la dispoziþie, astfel
încât sã le ofere cetãþenilor ºi ope-
ratorilor economici servicii de
înaltã calitate.

Octavian Epure a amintit cã, pe
partea de investiþii în domeniu,
cel mai important aspect avut în
vedere de stat este cloud-ul gu-
vernamental, care va fi "o bazã de
date pentru toate autoritãþile".

"Nu poþi avea o comunitate
smart dacã nu ai autoritãþi care sã
livreze servicii smart, dar ºi cetãþe-
ni care sã le poatã utiliza", a con-
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chis Octavian Epure.

Ministerul Cercetãrii
a lansat caravana
digitalizãrii

Ministerul Cercetãrii, Inovãrii ºi
Digitalizãrii a lansat, la data de 30
septembrie, o caravanã a digitali-
zãrii care priveºte în special co-
munitãþile mici.

Ministrul de resort, Sebastian
Burduja, a informat cã aceasta se
deruleazã alãturi de Autoritatea
Pentru Digitalizarea României
(ADR) ºi Poºta Românã, adã-
ugând: "În cadrul acestei caravane
vom merge la nivel local, mai ales
în comunitãþi mai mici, oraºe, co-
mune, ca sã aflãm nevoile autori-
tãþilor locale, sã vedem de ce nu
trec pe platforma ghiºeul.ro, sã îi
ajutãm, sã îi sprijinim ºi, de ase-
menea, sã înþelegem nevoia de
competenþe digitale".

Ministrul a mai af i rmat cã,
împreunã cu reprezentanþii Unita-
tãþii Executive pentru Finanþarea
Învãþãmântului Superior, a Cerce-
t ãr i i , D e z v olt ãr i i º i I nov ãr i i
(UEFISCDI) a fost elaborat un hub
virtual de schimb de bune practi-
ci, de învãþare, de politici publice
"inteligente" pentru oraºele care
ºi-au propus sã devinã neutre din
punct de vedere climatic.

Sebastian Burduja a precizat:
"Avem cel puþin trei localitãþi care
au reuºit într-o competiþie euro-
peanã de 100 de oraºe neutre din
punct de vedere climatic: Sucea-
va, Cluj-Napoca ºi Sectorul 2 din
Bucureºti. La nivelul Ministerului
Cercetãrii, Inovãrii ºi Digitalizãrii,
împreunã cu UEFISCDI, am gândit
un hub pentru oraºele care ºi-au
propus sã devinã neutre din
punct de vedere climatic. Este un

hub virtual de schimb de bune
practici, de învãþare, de politici
publice inteligente. Încercãm sã
fim un loc al ideilor, un loc în care
sã facilitãm aceste schimburi de
experienþã, de exemplu cu Aso-
ciaþia Municipiilor din România ºi
de la alte asociaþii ale autoritãþilor
locale".

În opinia ministrului Burduja,
dacã existã iniþiative de transfor-
mare digitalã la nivel local - re-

gional, acestea trebuie încurajate
ºi integrate. Domnia sa a spus:
"Sunt de pãrere cã nu ar trebui sã
centralizãm foarte mult. Dacã
sunt iniþiative de transformare
digitalã la nivel local - regional,
ele trebuie încurajate atât timp
cât noi reuºim sã le integrãm
printr-un punct de acces unic
sau, ulterior, printr-o interfaþã
care sã integreze toate aceste fa-
cilitãþi".
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Cristin Popa (ANCOM):
"Un oraº inteligent
nu se poate face fãrã
o infrastructurã
performantã ºi
sãnãtos construitã"

Impactul tehnologiei 5G este
evident ºi nu va fi vreun segment
sau vreo industrie care sã nu fie
influenþatã, potrivit lui Cristin
Popa, director executiv Monitori-
zare ºi Control din cadrul Autori-
tãþii de Administrare ºi Reglemen-
tare în Comunicaþii (ANCOM),
care a declarat la Smart Transfor-
mation Forum: "Bugetul de stat al
României ar putea obþine 692 de
milioane de euro prin vânzarea
întregului spectru la licitaþia 5G.
Unul dintre obiectivele noatre
principale este sã finalizãm aloca-
rea spectrului de frecvenþe pentru
dezvoltarea tehnologiilor 5G. Nu
se poate face un oraº inteligent,
nu se poate face digitalizare, dacã
nu avem o infrastructurã perfor-
mantã ºi sãnãtos construitã. Ben-
zile pe care le scoatem la licitaþie
sunt pretabile pentru dezvoltarea
5G. Atât benzile joase de 700
MHz, unde poate fi asiguratã o
acoperire mai mare, cât ºi benzile
de 3,5 MHz, unde capacitatea vor-
beºte de la sine, sunt propuse
pentru alocare. În a doua parte a
lunii septembrie am publicat caie-
tul de sarcini pentru licitaþie, iar
pânã pe 27 octombrie operatorii
pot depune ofertele pentru licita-
þia spectrului. Dupã 8 noiembrie
vom vedea dacã existã concuren-
þã pe anumite benzi, sã facem
procedura de licitaþie, efectiv pe
fiecare bloc de frecvenþe. Scoa-

tem la licitaþie o cantitate de 555
MHz, în 700 MHz, 1500 MHz, 2600
MHz ºi 3,5 MHz. Considerãm cã
spectrul pe care îl scoatem la lici-
taþie este suficient pentru ca fie-
care operator sã-ºi ia ceea ce îi tre-
buie pentru strategia pe care o
are pentru dezvoltarea reþelei res-
pective".

Ca buget, dacã s-ar aloca tot
spectrul - ceea ce nu s-a întâmplat
niciodatã la vreo licitaþie -, la pre-
þul minim pe bloc de frecvenþã,
suma ar fi de 692 de milioane de
euro, bani care vin la bugetul de
stat.

Licenþele sunt alocate pe 22 de
ani - cea de 3,5 MHz, care intrã în
vigoare în 2026 -, ºi pe 25 de ani.
"Suntem încrezãtori, suntem în li-
nie dreaptã", a spus Cristin Popa,
adãugând: "Din pãcate, însã, dru-
mul pânã la publicarea specifica-
þiilor pentru 5G a fost destul de
anevoios, pentru cã mai întâi a
trebuit sã transpunem Memoran-
dumul României cu partenerul
strategic SUA, în care trebuia sã
punctãm anumite elemente de
securitate. Ulterior, a trebuit sã
transpunem Codul Comunicaþii-
lor în legislaþia primarã ºi am avut
multe dezbateri. În cele din urmã,
în septembrie, Guvernul a apro-
bat hotãrârea care ne dã o cale
clarã pentru alocarea spectrului
necesar".
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Christian von Albrichsfeld,
Continental:

"Smart înseamnã sã punem
oamenii în

centrul atenþiei noastre"
"Smart înseamnã sã punem oamenii în centrul atenþiei noastre ºi

sã gãsim soluþii pentru a creºte calitatea vieþii în direcþia eficienþei,

siguranþei ºi sustenabilitãþii", a declarat Christian von Albrichsfeld,

Head of Country Continental Romania, la Smart Transformation

Forum. Domnia sa a menþionat: "Vorbim despre digitalizare, dar

trebuie sã vedem care sunt domeniile în care digitalizarea ne aju-

tã. România trebuie sã aibã o strategie în ceea ce priveºte organi-

zarea comunitãþilor, în viitor. Din punctul de vedere al companiei

noastre, vedem mai multe tendinþe în societate, precum schimbã-

ri demografice, sustenabilitate. Dorim sã asigurãm mobilitate

pentru toatã lumea, conducere automatã, e-mobilitate, mobilita-

te partajatã. Avem nevoie de un ecosistem de mobilitate ºi de mo-

bilitate seamless. Ne dorim ca autoritãþile sã ne ofere un cadru le-

gal pentru introducerea vehiculelor autonome pe drumurile pu-

blice. Educaþia este foarte importantã, avem nevoie de competen-

þe în ceea ce priveºte digitalizarea, dezvoltarea software-ului, inte-

ligenþa artificialã, big data, managementul cloud, securitatea ci-

berneticã, microelectronica. Guvernul trebuie sã susþinã un pro-

iect educaþional de formare a specialiºtilor de care avem nevoie.

România trebuie sã aibã o viziune pe termen lung ºi sã-ºi stabilea-

scã obiective de îndeplinit pe 15-20 de ani ca sã fie competitivã.

Trebuie sã sprijinim apariþia laboratoarelor vii pentru testarea no-

ilor tehnologii care apar pe piaþã".


