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De ce este nevoie de scalare. Orase conectate. 

Solutiile de scalare Smart City ale Cluj IT. Combinarea scalarii solutiilor 
cu activarea domeniilor de specializare inteligenta. Show-cases. 

Strategiile pt. Smart Cities – primul pas in realizarea scalarii solutiilor 
smart pe dimensionalitatea comunitatii 

Facilitarea scalarii prin abordarea integrată. Tabloului de Bord al 
Municipalitatii/Comunitatii urbane 



 Nevoia de a implementa solutii smart in marile metropole, pentru a armoniza 
intr-o maniera eco-eficienta efectele aglomerarilor urbane masive 

 Nevoia de a apropia nivelul de dezvoltare al oraselor/comunitatilor de mai mica 
anvergura de nivelul si conditiile de context ale marilor metropole 

• conjugarea acestei abordari cu avantajul confortului dat de lipsa aglomerarii si 
nivelul mult mai scazut al noxelor si al poluarii fonice reprezinta o plusvaloare 

 aceasta plusvaloare poate deveni un factor menit a accelera decongestionarea  
/diluarea/ marilor aglomerari urbane prin schimbarea radicala a sensului migrarii 
si anume catre localitatile mai mici, mai confortabile, dar care – prin scalarea 
solutiilor de Smart City, pot deveni la fel de bine dotate cu acelasi tip de solutii 
inteligente ca in orasele mari 

 Municipii care s-au înscris deja pe o astfel de traiectorie: Alba-Iulia, Oradea,  
Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov, Calarasi, Turda, Tarnaveni …. plus –evident- Bucuresti 

De  ce este nevoie de scalarea solutiilor                   
de Smart City 



 Clusterul Cluj IT a dezvoltat un interes si o implicare constanta și consistenta în domeniul Smart 
City, inca de la infiintare / oct. 2012/. 

 Clusterul Cluj IT se implică activ în transpunerea în practică a conceptului de “Smart City” prin 

• informatizarea extinsă a serviciilor din administrație, scalate pe dimensionalitatea 
comunitatii (ex. Cluj-Napoca, Alba Iulia, Oradea etc) 

• aplicarea tehnologiei informației și comunicațiilor (IT&C) și a oricăror tehnologii inteligente 
în toate ariile care definesc ecosistemul urban: trafic și mobilitate, siguranță publică, servicii 
de sănătate și educație, cultură și divertisment, turism, infrastructură de utilități, energie, 
spații de muncă și locuire etc. 

• Exista un “task-force” orientat in mod dedicat pe Smart City si Specializare Inteligenta, 
consolidat prin conectare directa la institutii de talie mondiala precum Harvard Business 
Scool, Ecole Politechnique de Lozane etc 

• Combinarea Strategiilor de Smart City cu cele de Specializare Inteligenta vizeaza crearea 
de locuri de munca pentru ocuparea eficienta a populatiei active inclusiv in comunitatile 
urbane de mai mica dimensiune in care se vor putea regasi: (1)acelasi nivel de 
tehnologizare si facilitate IT ca in orasele mari, si (2)mai mult de atat, un nivel de confort 
superior din mai multe puncta de vedere 

Solutiile de scalare Smart City ale Cluj IT. Combinarea 
scalarii solutiilor cu activarea domeniilor de 
specializare inteligenta 



Instrumentele de scalare ale Cluj IT: 
(1) Paradigma / tehnologia SaaS – Software as a service:  

• este un model de licențiere software și de livrare în care software-ul este licențiat pe bază de 
abonament și este găzduit în mod centralizat  

• evolutia spre nivelul“cloud services” – varful tehnologiei actuale 

 

 

(2) Integrarea si configurarea pe cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Customozarea/personalizarea tuturor solutiilor – care sunt implementate intr-o maniera care vizeaza 
din capul locului flexibilitatea necesara in acest sens 

Solutiile de scalare Smart City ale Cluj IT 

Aplicatii SaaS 
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Solutiile de scalare Smart City ale Cluj IT: Show-Cases. 

 Solutie cu arhitectura deschisa – open 
data 

 Platforma modulara – adaptare la nevoile 
clientilor 

 Configurare globala in cloud 
 Date sigure 

 Economii in operare 
 Solutie vie – actualizari regulate 

Mapare digitala – licenta gratuita pentru 
municipalitatile din Romania pana in 

31.12.2017 

Produs Multi-Premiat: 
2015 – Cel mai bun startup IoT din 
Romania 
2016 – Premiile industriei Smart    

City – sectiunea Transport si 
Mobilitate 

2017 – Laureat French Tech Ticket 
 



Solutiile de scalare Smart City ale Cluj IT: Show-Cases. 

Rezervari locuri de parcare si comanda bariere 



Solutiile de scalare Smart City ale Cluj IT: Show-Cases. 

 Plata pentru parcajul stradal 



Solutiile de scalare Smart City ale Cluj IT: Show-Cases. 

A R X I A 



Solutiile de scalare Smart City ale Cluj IT: Show-Cases. 

A R X I A 

 Sistemul informatic specializat pentru asistenta in derularea activitatilor de 
achizitie publica functioneaza in acelasi mod, conform reglementarilor legale in 
vigoare, pentru fiecare autoritate contractanta, de orice marime si din orice 
domeniu de activitate.  

 Printre clientii solutiei se numara institutii administrative mari (cum ar fi 
Primaria Sectorului 2) dar si orase mici si comune. De asemenea, se numara 
universitati, biblioteci judetene, directii judetene de sanatate, companii de 
utilitati, muzee, scoli.  

 In functie de organigrama institutiei se stabileste numarul de utilizatori si se 
seteaza in sistem fluxurile de aprobare si avizare specifice pentru referatele 
care sunt generate din fiecare compartiment, astfel incat sistemul se adapteaza 
intocmai la specificul organizational al administratiei sau institutiei. 

 



Solutiile de scalare Smart City ale Cluj IT: Show-Cases. 

Life Is Hard 

 CityHealth: monitorizare inteligenta a “sanatatii” orasului tau. Platforma ofera acces in timp real cetateniilor unei 
comunitati urbane la notificari si informatii legate de activitatea autoritatilor locale si solutionarea problemelor raportate 
de acestea (de ex. starea drumurilor, sisteme de iluminat, semafoare, automate nefunctionale, ridicarea deseurilor 
menajere etc.) 
 

CityParking: Gasirea unui loc de parcare in orasele din ce in ce mai aglomerate este un adevarat cosmar pentru soferi. 
Aplicatia noastra ofera asistenta in gasirea si directionarea soferului spre cel ami apropiat loc disponibil de parcare. O functi 
aparte este dedicata gasirea locurilor de parcare special marcate pentru persoane cu dizabilitati. 
  

Donez450.ro: este o platforma online, disponibila la nivel național, care își propune să faciliteze procesul de donare de 
sânge prin intermedierea comunicării dintre centrele de transfuzie de sânge din Romania și potențialii donatori, oferindu-le 
totodata suport în procesul de donare prin notificări pe mail și sms în funcție de nevoile de sânge din centrele de donare.  
  

Peditel.ro: este un serviciu de asistenta disponibil 24 de ore din 24 dedicat parintilor ce au nevoie de un sfat medical 
profesionist pentru sanatatea copiilor lor, evitand deplasarea inutila in unele cazuri la camera de urgenta. 
  

Okey.ro: este o platforma online de management inteligent si eficient a afacerilor mici si mijlocii dintr-un oras, sustinand 
ezvoltarea ecosistemului antreprenorial al comunitatii. 
  

CityConnector:  ofera modalitatea de a conecta / interfata sistemele de informatii si centrele de date ale autoritatilor 
locale, eliminand constrangerile legate de adoptarea unor solutii / programe/ aplicatii in favoarea altora.  Astfel se asigura 
o integrare cu minim de efort si fara limitari a oricaror furnizori si aplicatii de smart city alese pentru oras. 

 

City Health 
    City Parking 
        Ok.ro 
           Donez.450 
               Peditel 



 Standardizarea modelelor pentru serviciile către cetățeni  

• modele software de implementare a serviciilor standardizate, documentate, 
ușor actualizabile în cazul unor modificări (legislative sau de procedură internă 
organizațională) 

 Proprietatea și controlul asupra informației  

• proprietatea patrimonială a beneficiarului (instituției/organizației beneficiare a 
implementării), accesibilitatea și posibilitatea de reutilizare la discreție a 
informației independent de platforma tehnică a portalurilor 

 Independența față de furnizorul de servicii de dezvoltare 

• soluțiile tehnice nu trebuie să determine o stare de tip “client captiv” pentru 
instituțiile integrate în ecosystem (nevoia de Open Source) 

 

Viziunea generală, principiile și modul de abordare 
ale Cluj IT pentru informatizarea integrată  

de tip Smart City 



 Modularitate și deschidere  

• extinderile să poata fi realizate și integrate și de către terțe părți, pe baza 
regulilor și standardelor adoptate 

 

 Accesibilitatea informației  

• informația trebuie să fie accesibilă tuturor persoanelor cărora le este adresată, 
fără excepție, inclusiv persoanelor cu dizabilități. Ex. bazat pe standardul WCAG 
2.0 nivelul de conformitate AA, la fel ca în majoritatea țărilor europene 

Principiile și modul de abordare ale Cluj IT pentru 
informatizarea integrată  

de tip Smart City 



Maparea soluțiilor membrilor Clusterului Cluj IT,  
orientate pe Cetățean  



Lista explicita a solutiilor de integrare pe Cloud 

SC ARXIA SRL 
Furnizor soluție Aria și nivelul de implicare în contextul de Smart City 

SC ARXIA SRL 
 
[PBC1.1 – 
PBC1.6] 

• Sisteme pentru acces controlat la rețeaua WiFi (sisteme de tip Captive Portal )  
• Sisteme pentru publicarea seturilor de date deschise (Open Data) 
• Sisteme pentru gestiunea proceselor de achiziție publică 
• Sisteme portal de gestiune a continutului ( CMS ) pentru publicarea informației 

înspre cetățeni și în cadrul instituției 
• Sisteme de modelare si navigare virtuală în spațiu 
• Sisteme pentru optimizarea relației cu ceățeanul și eficientizarea fluxului 

operațional intern 

SC Hyper 
Media SRL 
  
[HyP1-HyP8] 

HyperTalk – soluție de tip hybrid cloud pentru video co¬mu¬ni¬cații și cola¬bo¬rare 
online (Niv_1; Niv_2; Niv_3; Niv_5; Niv_6)  
• HyperMeeting (Niv_1, Niv_5, Niv_6) 
• HyperWebinar (Niv_5, Niv_6) 
• HyperEdu & HyperTraining  (Niv_5, Niv_6) 
• ContentAuthoring (Niv_5, Niv_6) 
• HyperCaaS (Niv_1, Niv_6) 
• HyperMed (Niv_3) 
• HyperCareers (Niv_6) 
• HyperEvents (Niv_5, Niv_6, Citizen) 



Lista explicita a solutiilor de integrare pe Cloud 

SC ARXIA SRL 
Furnizor soluție Aria și nivelul de implicare în contextul de Smart City 

SC  
AVITECH SRL 
  
[AV1 –AV12] 

• Infrastructura si software pentru Smart Traffic (Niv_2) 
• Solutii inteligente de transport in comun (Niv_2) 
• Supraveghere Video si Imaging pentru Public safety & Smart Parking (Niv_1&2plus 

Citizen) 
• Sisteme de Smart Parking (Niv_2) 
• Sisteme info-publicitare stradale – reţele de InfoChioşcuri (Niv_1 & Citizen) 
• Sistem card unic pentru turisti (Niv_6) 
• Soluţii şi sisteme inteligente pentru instituţiile de cultură (Niv_5) 
• Soluţii inteligente pentru Instituţii de Invăţământ (Niv_5) 
• Soluţii inteligente pentru activităţi recreaţionale şi dezvoltarea turismului (Niv_5 & 

Citizen) 
• Realitate Virtuală/ Realitate Augmentată pentru domeniul medical, educațional, 

cultural (muzee), turistic (turism virtual și cultural) (Niv_3, Niv_5, Citizen) 
• Solutii bazate pe drone pentru supraveghere/monitorizare/virtualizare (Niv_1, 

Niv_2 &Citizen) 
• Infrastructură și software pentru managementul inteligent al depozitelor (Niv_6) 



Lista explicita a solutiilor de integrare pe Cloud 

SC ARXIA SRL 
Furnizor soluție Aria și nivelul de implicare în contextul de Smart City 

SC PITECH APS 
SRL 
[PBC2] 

• Gestiunea inteligenta a locurilor de parcare  | 
in traficul urban aglomerat (Niv_2) 

OPTIMA 
GROUP & 
ArtSoft 
[PBC4] 

• Platforme inteligente de brokeraj  
pentru aprovizionarea mediului 
urban cu produse ecologice (Niv_6) 

UTCN/ CatCalc 
[PBC3] 
 

• Platforma Middleware pentru retele de  
senzori inteligenti WSN (Niv_3) 

SITC & UTCN/ 
CatCalc [SBC1] 

Serviciu IT de rutare inteligenta in traficul  
rutier urban pe baza de informatii statistice  
si de timp real in context de Smart City (Niv_2) 



Lista explicita a solutiilor de integrare pe Cloud 

SC ARXIA SRL 
Furnizor soluție Aria și nivelul de implicare în contextul de Smart City 

SC CloudSoft 
SRL 
[CloS1- CloS4] 

• Integrare soft-uri pe cloud-ul urban (Niv_1 –Niv_7) 
• Aplicatii mobile pt: 
• localizari turistice; integrare facilitati cazare (Niv_6) 
• planificare evenimente (Niv_5, Niv_6) 
• monitorizare (Niv_2, Niv_3, Niv_4, Niv_7) 

ArtSoft 
[ArtMed1] 

Sistem dedicat instituţiilor implicate în servicii de sănătate  
ce vizează comasarea informațiilor medicale ale pacienților  
într-o platformă integrată (Niv_3) 

UTCN/ CatCalc 
[SBC2] 

Solutie software de extragere de cunostinte din documente  
nestructurate pentru domeniul medical, administrativ si  
de business (Niv_1; Niv_3; Niv_6) 

SC Solar 
Ecosystems 
SRL 
[SolEcs1,2] 

Monitorizare, control si management energetic  
Retele inteligente de energie electrica; Sisteme cu  
energie regenerabila (Niv_4) 



Lista explicita a solutiilor de integrare pe Cloud 

SC ARXIA SRL 
Furnizor soluție Aria și nivelul de implicare în contextul de Smart City 

UTCN/ DepAut 
[SBC11] 

Managementul eficient al energiei electrice (Niv_4, Niv_7) 
 
 

UTCN/ DepAut 
[SBC3] 

Sistem de monitorizare servicii la nivelul retelei medicale  
prin integrarea de solutii inovative (Niv_3) 
Sistem de predictie a riscului de accidentare a pers.  
de vârsta a treia (Niv_3 & Citizen) 

SITC 
[SITC1,2] 

Platforma educationala pentru Centrele de Excelenta (Niv_5) 
Generator MultiMedia pentru eLearning (Niv_5) 

Life Is Hard 
[LiH1-6] 

CityHealth (Niv_1 – Niv_7 & Citizen), MedXline (Niv_3) 
CityParking (Niv_2 & Citizen), eOKEY (Niv_6)  
CityInteraction (Niv_1, Niv_5, Niv_6 & Citizen) 
PedyTel (Niv_2 & Citizen) 

Blade 
Solutions 
[BS1] 

Infrastructura IT pentru platforma de Smart City:  
data center, dotat cu utilitati si cu servere, stocare, 
 networking, Securitate (Niv_1 – Niv_7) 



Lista explicita a solutiilor de integrare pe Cloud 

SC ARXIA SRL 
Furnizor soluție Aria și nivelul de implicare în contextul de Smart City 

TRENCADIS 
[TRDIS1-15] 

Trencadis Online Agency - extended online presence for public sector institutions. 
Trencadis Registry - citizen relationship management platform for dealing with all 
incoming and outgoing flows in regard to citizens in a city hall or public agency. 
Trencadis e-Participation – multichannel platform for engaging citizens at national 
level for an effective society. 
Trencadis City Pass - online platform for transit transport passes. 
Trencadis Civitas - online platform for city level police authorities managing specific 
issues (security, environment, electronic records). 
Trencadis Parties - political parties management platform. 
Trencadis Vote - parallel numbering of votes in elections. 
Trencadis Civitas Fines - intelligent platform for increasing city traffic discipline by 
automatic fining systems based on video surveillance. 
Trencadis Charta - reveal your city to the citizens by informing them about public 
institutions in the city. 
Trencadis Command & Control - centralised, multidimensional, city management 
infrastructure. 
Trencadis Tickets - centralised public transportation ticketing system. 



Lista explicita a solutiilor de integrare pe Cloud 

SC ARXIA SRL 
Furnizor soluție Aria și nivelul de implicare în contextul de Smart City 

TRENCADIS 
[TRDIS1-15] 

Trencadis Citizen Self Service - full spectrum of citizen self service platforms: e-Tax, 
agricultural registry. 
Trencadis Assist - consolidate and ease access to social assistance using multichannel 
technologies for your citizens. 
Trencadis InterOp - interoperability platform for public sector master data systems. 
Trencadis Solve - operational emergency situation management system for both 
internal and external crisis. 

ETA 2U 
[ETA 1-4] 

Solutii IoT (Niv_6 & Citizen) 
Infrastructura de comunicatii LoRaWAN (Niv_1 – Niv_7 & Citizen) 
Managementul datelor provenite din  
reteau de senzori (Niv_1 – Niv_7) 
Implementarea de aplicatii pentru analiza datelor  
provenite din reteau de senzori (Niv_1 – Niv_7) 

ARXIA& 
UTCN&SITC 
[SBC7] 

Geocritica (Niv_5) 



Lista explicita a solutiilor de integrare pe Cloud 

SC ARXIA SRL 
Furnizor soluție Aria și nivelul de implicare în contextul de Smart City 

ETA 2U 
[ETA 1-4] 

Scenarile de aplicare ale tehnologiei LoRaWAN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lista explicita a solutiilor de integrare pe Cloud 

SC ARXIA SRL 
Furnizor soluție Aria și nivelul de implicare în contextul de Smart City 

UTCN/ AUT 
[SBC8] 

Utilitati (Niv_4) 

UTCN/ Catcalc 
[SBC12] 

Identificare & Regasire Resurse in Cloud (Niv_1 – Niv_7) 

UTCN/AUT 
[SBC10] 

Cladiri Inteligente (Niv_7) 

UTCN/ Catcalc 
[SBC5] 

Weareable Devices (Niv_3) 

UTCN/ Catcalc 
[SBC6] 

Autonomous Driving (Niv_2) 

UTCN/ Catcalc 
& UMF 
[UTCN_Im1,2] 

BiopsieVirtuala (Hepatocarcinom) (Niv_3) 
Analiza Texturala pentru Bolile Difuze ale Ficatului (Niv_3) 



Strategiile pt. Smart Cities – primul pas in realizarea 
scalarii solutiilor smart pe dimensionalitatea comunitatii 

Strategie: identificarea nevoilor si a cailor celor mai directe de solutionare a 

acestora in sensul ridicarii solutiilor la rangul de “smart city solutions”, scalate pe 
nevoile reale si prioritatile comunitatii 
• Prioritizarea efectuata pe baza (1) unui audit al stadiului existent 
                                                              (2) a nevoilor ce decurg din strategia de            

specializare inteligenta   
(3)urmarirea unor indicatori de performanta –

tinta 
Ex. din strategia de Smart City a Municipiului Oradea – orientarea si scalarea 

arhitecturii pe parametri de performanta: 
 
 
 



Strategiile pt. Smart Cities – primul pas in realizarea 
scalarii solutiilor smart pe dimensionalitatea comunitatii 

1. Aferent centrării pe „Cetățeni”- indicatorul de performanță stabilește/impune „40% scădere a 
ratei infracționalității”, referindu-se în mod concret la următoarele arii specifice: (1) Sănătate; 
(2) Siguranță; (3) Cultură și bunăstare. 

 

2. Aferent sectorului „Mediu”- indicatorul de performanță stabilește/impune „30% reducere a 
consumului de energie”, referindu-se în mod concret la următoarele arii specifice: (1) Clădiri 
inteligente; (2) Managementul resurselor de mediu; (3) Planificare urbană durabilă. 

 

3. Aferent sectorului „Mobilitate”- indicatorul de performanță stabilește/impune „date în timp 
real de la serviciile de transport”, referindu-se în mod concret la următoarele arii specifice: 
(1) Transport eficient; (2) Acces multimodal; (3) Infrastructură tehnologică. 



Strategiile pt. Smart Cities – primul pas in realizarea 
scalarii solutiilor smart pe dimensionalitatea comunitatii 

4. Aferent sectorului „Administrație” indicatorul de performanță stabilește/impune „80% 
procese administrative automatizate/informatizate”, referindu-se în mod concret la 
următoarele arii specifice: (1) Servicii Online; (2) Infrastructură specifică; (3) Administrație 
deschisă. 

 

5. Aferent sectorului „Economie&Business”- indicatorul de performanță stabilește/impune 
„45% creștere a produselor inovatoare dezvoltate local”, referindu-se în mod concret la 
următoarele arii specifice: (1) Conexiune locală și globală; (2) Productivitate; (3) 
Antreprenoriat și inovare. 

 

6. Aferent sectorului „Social”- indicatorul de performanță stabilește/impune în primul rând 
„facilități moderne pentru toate ciclurile/nivelurile/formele de învățământ”, referindu-se în 
mod concret la următoarele arii specifice: (1) Incluziune; (2) Educație; (3) Creativitate. 



Tabloul de Bord 
al 
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Mulțumesc 

Conf. Univ. Dr. Paulina Mitrea 
Coordonator Grup Brained City / Cluster Cluj IT 


