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timp real zonele cu mare potențial infracțional. Acuratețea predicțiilor 
a fost de 60%, iar rata criminalității s-a redus cu 28%.

5. Monitorizarea cu senzori. Senzorii instalați în zonele im-
portante ale infrastructurii urbane trimit date care ajută la identi-
ficarea unor potențiale pericole, protejând locuitorii și activitatea 
economică. Senzorii pot detecta sunete (microfoane), nivelul CO2, 
presiunea, umiditatea, temperatura și lucrează împreună cu algo-
ritmi de machine learning pentru a detecta anomalii. Astfel de sen-
zori preiau eficient sarcina supravegherii unor structuri și obiective, 
declanșând răspunsuri automate, precum oprirea unor instalații sau 
mașini în caz de funcționare defectuoasă.

6. Managementul mulțimilor. Un smart city poate înțelege per-
fect când, unde și de ce se formează mulțimile de oameni și poate face 
predicții privind direcțiile de deplasare și comportamentul. De pildă, la 
un mare festival de muzică, organizatorii pot îmbunătăți experiența și 
siguranța participanților folosind tehnologii de gestionare a mulțimilor, 
bazate pe rețelele de comunicații mobile și IoT. Astfel, află, de exemplu, 
densitatea umană în diverse locuri sau timpul de așteptare la coadă la 
toaletă și iau măsuri de direcționare sigură a participanților.  

7. Sănătatea publică. Prin combinarea analizei big data cu 
informații medicale generale, marile aglomerări urbane previn 
epidemiile înainte ca maladiile contagioase să se răspândească ne-
controlat. Responsabilii locali au la îndemână analize geospațiale 
pentru vizualizarea unor informații complexe pe hărți, astfel încât 
să ia măsuri în zonele cele mai expuse. Analizele geospațiale pot aju-
ta și la luarea deciziilor corecte în cazul relelor tratamente aplicate 
copiilor, abuzului de droguri, șomajului și altor probleme sociale, 
astfel încât resursele să fie cât mai eficient folosite.

8. Infrastrutura inteligentă. Conectarea senzorilor prin rețele 
de mare viteză la data center și cloud prin tehnologii HPC (High 
Performance Computing) creează oportunități de a stabili tendințe 
și de a învăța din situații critice. Avem exemplul New Orleans, oraș 
cu deficit de personal în poliție. Aici a fost creat un centru de cri-
ză - Real Time Crime Center (RTCC) prin instalarea de soluții teh-
nologice în zonele cu criminalitate ridicată. Camerele video trimit 
informații către RTCC, iar polițiștii pot astfel să își organizeze mai 
eficient activitatea. Barcelona utilizează senzorii plasați în diferite 
zone pentru a măsura poluarea și a instalat subteran  un sistem de 
pubele inteligente capabil să transmită informații unui centru, astfel 
încât circulația camioanelor de gunoi să fie eficientă.

Prin intermediul soluțiilor de Safe City, Dell Technologies sprijină 
companiile și instituțiile publice în crearea unor orașe eficiente și 
sigure pentru locuitorii lor. Dacă doriți să aflați mai multe despre 
soluțiile și tehnologiile noastre, intrați în legătură cu un specialist 
Dell Technologies.   

ORAȘELE ABORDEAZĂ SIGURANȚA ȘI SECURITATEA PUBLICĂ 
în moduri foarte variate, în funcție de evenimente recente, de 

caracteristicile fizice, de infrastructură și de temele care îngrijorează 
comunitățile. Descoperiți, mai jos, 8 studii de caz din întreaga lume, 
cu rezultate concrete, care au la bază soluțiile Dell Technologies 
pentru proiectele Safe City.

1. Consolidarea siguranței publice și comerciale:  
Orașul Bac Ninh, Vietnam. Care a fost provocarea? Pentru a în-
curaja investițiile străine, orașul Bac Ninh și-a propus să consolideze 
siguranța publică și comercială. Pentru a reuși acest lucru, orașul 
avea nevoie de un centru de comandă și control pentru componen-
tele de e-guvernare, e-cetățean și sistemele Internet of Things (IoT). 
De asemenea, deoarece planificase instalarea a 50.000 de camere 
de supraveghere video în următorii cinci ani, Bac Ninh căuta și un 
sistem de securitate scalabil și integrat.

Soluția Dell Technologies a dus la crearea unui me-
diu mai sigur pentru cetățeni, prin reducerea ratei  
criminalității. Mai mult, orașul și-a sporit eficiența în adminis-
trarea resurselor, iar timpul de răspuns la rezolvarea incidentelor de 
către serviciul de ambulanță și poliție s-a îmbunătățit. Pentru mai 
multe informații despre modul în care soluțiile Dell Technologies 
pot ajuta orașele să-și construiască baze solide pentru viitorul lor, 
vizitați www.DellEMC.com/DigitalCities.

2. Detectarea și gestionarea incidentelor. Răspunsurile foar-
te rapide ale echipelor de siguranță publică devin posibile și printr-un 
sistem de iluminat public conectat cu senzori optici sau/și microfoane 
care să transmită alerte în cazurile de urgență. Totodată, mașinile de 
intervenție, cum sunt ambulanțele, dotate cu comunicații 5G, pot fi co-
nectate și pot trimite comenzi la sistemul semaforizat de dirijare a tra-
ficului, astfel încât să obțină cale liberă și să se deplaseze cât mai rapid.

3. Reacții rapide. Într-un oraș inteligent beneficiar de comuni-
cații 5G, detectarea rapidă a situațiilor de urgență poate îmbunătăți 
timpul de răspuns al primilor salvatori, fie ei echipe medicale sau 
pompieri. În cazul identificării unui incediu, sistemul poate activa 
automat dispozitivele anti-incendiu și stropitoarele. Comunicațiile 
5G permit așadar timpi de răspuns foarte rapid; de exemplu stropi-
toarele pornesc la 1-2 secunde de la alarmă.  

4. Poliție predictivă. Orașele digitale pot beneficia de prevenție 
în privința infracționalității. Poliția poate combina analiza datelor din 
resurse diferite - drone, camere mobile, tehnologii de recunoaștere 
facială - pentru a identifica zonele cu potențial infracțional. Avem un 
exemplu concludent: după ce s-au confruntat cu 400 de decese cau-
zate de traficul de droguri într-un singur an și cu creșterea numărului 
de atacuri armate, oficialii din Manchester au creat un sistem predictiv 
al poliției bazat pe statistici, meteo și alte informații, care să indice în 

8 aplicații practice / studii de caz ale 
soluțiilor Safe City, din întreaga lume

Ghidul soluţiilor Smart City
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Ghidul soluţiilor Smart City

Cum am inițiat cea mai 
amplă campanie de 
conștientizare pentru 
dezvoltarea orașelor 
României ca smart cities

DEZBATERILE NAȚIONALE SMART 
City 2017-2020 și alte proiecte pri-

vate de promovare a soluțiilor  de tipul 
smart city pe care le-am inițiat au ajutat 
administrațile locale să analizeze unde se 
află și ce pot face mai mult pentru orașe 
și comunitate. Sunt foarte bucuros că 
Dezbaterea Națională Smart City 2017-
2020 și-a depășit obiectivele propuse la 
început de drum. Totul a ieșit mult mai 
bine decât mă așteptam la început, când 
am inițiat această dezbatere, și aș vrea 
să mulțumesc tuturor partenerilor care  
ne-au sprijinit în această inițiativă.

În 2016, am reușit să lansăm primul 
Ghid Smart City pentru autoritățile 
publice locale ca o bază de discuții și 
de completare ulterioară, împreună cu 
companiile de tehnologie și adminis-
trația publică. Spuneam atunci că este 
important ca, până în 2018, la 100 de ani 
de la Marea Unire, să arătăm că avem is-
torie dar avem și viitor. Așa a fost stabilit 
parteneriatul cu Municipiul Alba Iulia, cu  
Mircea Hava, un primar destoinic care a 
mobilizat o echipă remarcabilă în frunte 
cu Niculaie Moldovan. Am inițiat o lucra-
re inspirațională și am așezat-o în fața opi-
niei publice și experților și le mulțumesc 
tuturor celor care au preluat și dezvoltat 
mesajul nostru, pentru că de multe ori au 
făcut-o mai inteligent decât noi. 

Pornind cu acest proiect pilot de la 
Alba Iulia, în următorii trei ani am des-
fășurat o amplă campanie de conștien-
tizare a importanței tehnologiei pentru: 
eficientizarea activităților, dezvoltarea 

locală și națională, pentru sănătate, sal-
varea vieților, dezvoltare economică, cul-
turală, pentru turism, mediu, transport, 
energie, bună funcționare a administra-
ției și alte verticale importante pentru o 
Românie mai bună. Aș vrea să trecem în 
revistă doar câteva dintre reușitele acestei 
inițiative private:

 Un ghid Smart City pentru adminis-
trația locală deschis ajustărilor și îmbună-
tățirilor corective în trend cu dezvoltarea 
tehnologică.

 Promovarea proiectului Alba Iulia 
Smart City cu peste 100 de soluții smart 
testate și implementate, un loc de in-
spirație, inovare și speranță pentru ca 
tehnologia inteligentă să lucreze pentru 
oameni.

 11 conferințe aplicate Smart City care 
au pus la lucru împreună peste 1.800 de 
participanți, experți din administrație, 
companii de tehnologie, startup-uri, in-
vitați internaționali, primari, viceprimari, 
manageri de orașe, consilieri și alte per-
soane interesate.

 3 ediții de supliment specializat  
Ghidul Soluțiilor Smart City al revistei 
Newsweek România pentru 
popularizarea soluțiilor.

 Sute de apariții în presa 
scrisă, radio, televiziune și 
în media on-line.

 Impact de peste 5 mi-
lioane de urmăritori în 
rețele sociale pentru eve-
nimentele și intervențiile 
noastre.

 O emisiune săptămânală Smart City 
de 12 episoade cu exemple și explicații, 
difuzată la Realitatea TV, care s-a bucurat 
de un rating deosebit de bun, cu reluări 
și preluări.

 Participări extraordinare cu interven-
ții remarcabile din partea companiilor 
de comunicații și tehnologie, miniștri, 
secretari de stat, premierul României, 
profesori, primari, manageri de orașe, 
directori,  experți români și internaționali.

 O comunitate importantă care crede 
în principiile etice care ar trebui să guver-
neze dezvoltarea tehnologică, pentru că 
tehnologia este doar un instrument care 
să facă viața mai bună românilor.

Am spus mereu că românii inteligenți 
de pretutindeni se vor întoarce în orașe 
și sate inteligente în care pot rămâne co-
nectați cu lumea întreagă, dar cu o cali-
tate a vieții pe care nu o regăsesc acolo 
unde se află acum. 

Cel mai important lucru consider că 
este inspirarea și motivarea liderilor locali 
și naționali să genereze proiecte cât mai 
rapid. Au fost inițiate sute de proiecte în 
orașele din primul val și rolul nostru de 
accelerare a fost important. Ne-am fi 
dorit să educăm mai mult, să interacțio-
năm mai mult și să putem cataliza și alte 
proiecte, dar timpul a fost limitat, a fost 
foarte mult voluntariat, dar consider că 
promisiunile făcute la finalul lui 2016 au 
fost îndeplinite și mult depășite. Steagul 
acesta  flutură și deja noi purtători îl vor 
duce în toate orașele și satele României 
în următorii ani. 

D E 

MARIUS BOSTAN
Antreprenor, consultant  

și fost ministru al  
Comunicaţiilor și 

 Societăţii Informaţionale
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 2,8 miliarde de abonamente 5G la nivel 
mondial și 24,9 miliarde de conexiuni la 
IoT, până în 2025 

 2/3 din forța de muncă mondială va 
depinde de conectivitatea 5G, până  
în 2030

P A N D E M I A  A  A C C E L E R A T 

 transformarea digitală, crescând ce-
rerea de soluții inteligente și fiabile de co-
municații, pe piețele de consum și pe piețele 
industriale emergente. 

Deși schimbările bruște din  comporta-
mentul utilizatorilor au pus o presiune enormă 
pe rețele, ele continuă să reziste schimbărilor 
actuale.

Lumea se pregătește să adopte noi sisteme 
5G, iar economiile și companiile nu vor avansa 
revenind la status quo-ul pre-pandemic. 

În schimb, viitorul va fi construit pe 
infrastructură, inovație și incluziune: 
infrastructuri digitale puternice, un cadru larg 
de inovare prin guvernanță multilaterală și o 
agendă clară care asigură accesul echitabil și 
egal la noile oportunități create de digitalizare.

În timpul summit-ului B20, desfă șurat la 
sfârșitul lunii octombrie, eveniment precursor 
al summit-ului G20 din noiembrie, Ericsson 
a co-prezidat primul taskforce pentru digi-
talizare, împreună cu președintele Nasser Al 
Nasser, vicepreședintele Abdullah Al-Kanhal 
și peste 100 de reprezentanți ai comunității 
de business.

Recent, taskforce-ul a prezentat oficial do-
cumentul Digitalization Policy Paper 2020, care 
conține 4 recomandări de politică de digitali-
zare și o serie de acțiuni strategice ulterioare, 
ce pot servi drept bază pentru obiectivele de 
dezvoltare pe termen lung ale G20.

Ericsson estimează că vor exista aproape 
2,8 miliarde de abonamente 5G la nivel 
mondial și 24,9 miliarde de conexiuni la IoT, 
până în 2025. G20 trebuie să recunoască rolul 
central al infrastructurii digitale în creșterea 

economică pe termen lung și valoarea pe care 
o aduce societății. 

Factorii de decizie și furnizorii de servicii 
de comunicații trebuie să colaboreze pentru 
a facilita investițiile în infrastructură necesare 
și pentru a atinge obiectivele comune, fără a 
afecta stimulentele economice. 

Pentru redresarea economiilor naționale, 
multe piețe anunță investiții semnificative în 
infrastructurile digitale, dar, pentru a deblo-
ca aceste investiții, este esențial ca piețele să 
elimine blocajele, precum accesul la spectrul 
radio. 

Prima recomandare vizează o traiectorie 
globală care să permită actualizarea și extin-
derea infrastructurii digitale, să creeze opor-
tunități pe termen scurt, sprijinind o serie de 
aplicații inovatoare și digitalizarea compani-
ilor, industriilor și societății în general. Acest 
lucru va sprijini IMM-urile, care angajează în 
prezent 2/3 din forța de muncă mondială și 
va accentua și necesitatea de strategii ciber-
netice solide, iar factorii de decizie din G20 
și companiile trebuie să colaboreze pentru a 
promova standardele internaționale minime 
comune de securitate cibernetică și pentru a 
sprijini platformele educaționale și programa 
de formare în acest domeniu. 

În viitor, inteligența artificială va deveni tot 
mai pregnantă în mediul enterprise și în so-
cietate. De exemplu, traficul în rețelele viito-
rului va fi generat nu numai de comunicarea 
umană, ci și de mașinile inteligente conectate, 
care sunt integrate cu AI și care funcționează 
pe baza unei comunicări AI-AI. Trebuie să 
încurajăm principii AI responsabile și de în-

credere iar  G20 poate susține creearea unui 
mediu de reglementare favorabil, care să in-
ducă încredere pentru utilizarea AI și a datelor 
la scară largă. Vedem o creștere a urbanizării 
și o creștere a numărului de megaorașe. De 
exemplu, ONU prezice că vor exista 43 de 
megaorașe în lume până în 2030. 

Orașele inteligente, susținute de infrastruc-
turi inteligente în energie, trafic și transport, 
apă și deșeuri și clădiri, oferă o modalitate de 
a aborda creșterea densității și a cererii din no-
ile megaorașe. Factorii de decizie ar trebui să 
depună eforturi pentru ca orașele inteligente 
să aibă succes, sporind acceptarea acestora în 
rândul societății și, de asemenea, să sprijine 
autoritățile locale în implementarea compo-
nentelor unui oraș inteligent.

Adoptarea lentă sau inegală a tehnologiilor 
digitale ar putea duce la creșterea inegalități-
lor dintre țări. Se estimează că 2/3 din forța de 
muncă mondială va depinde de conectivitatea 
5G până în 2030 și este esențial să se elimine 
diviziunea în materie de competențe digitale 
și să se promoveze o agendă care să asigure 
incluziunea digitală.

A patra recomandare pentru factorii de 
decizie din  G20 și  pentru companii ține de 
facilitarea dezvoltării competențelor digitale 
și de accelerarea incluziunii digitale, prin spri-
jinirea programelor educaționale pentru toți, 
promovând accesul la tehnologie, crearea de 
medii digitale sigure și accelerând digitalizarea 
serviciilor guvernamentale. 

Cu această ocazie, grupul de lucru a salu-
tat angajamentul liderilor G20 de a „face tot 
posibilul și de a folosi toate instrumentele de 
politică disponibile pentru a minimiza daune-
le economice și sociale cauzate de pandemie, 
pentru a restabili creșterea globală, pentru a 
menține stabilitatea pieței și pentru a conso-
lida reziliența“. 

Documentul Digitalization Policy Paper este 
disponibil în întregime pe  

https://www.b20saudiarabia.org.sa/publications/ 

Drumul spre redresarea economică 
va fi, în primul rând, digital
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ORAȘELE LUMII SUNT EXTREM DE  
vulnerabile la șocuri generate de catastro-

fe sau calamități, iar COVID-19 s-a dovedit a fi 
cel mai dăunător eveniment de până acum, cu 
aproximativ 95% din toate cazurile raportate la 
nivel mondial în zonele urbane. Privind în per-
spectivă, ONU estimează că aproape două treimi 
din orașele cu peste 500.000 de locuitori prezin-
tă un risc ridicat de expunere la inundații, secete, 
cutremure și alte dezastre naturale.

În pofida multiplelor provocări cauzate de 
COVID-19, pandemia oferă o oportunitate 
pentru liderii orașelor să învețe lecțiile potrivite 
din această criză pentru consolidarea rezisten-
ței orașelor împotriva șocurilor și amenințărilor 
viitoare.

Utilizarea tehnologiilor inteligente, de la apli-
cații de urmărire a telefoanelor mobile pentru 
localizarea și împiedicarea răspândirii infecțiilor, 
până la analiza datelor care permit monitorizarea 
și gestionarea în timp real a serviciilor și infras-
tructurii esențiale, poate ajuta orașele să furni-
zeze servicii critice fără probleme. COVID-19 a 
accelerat astfel trecerea către noua paradigmă 
urbană – orașele inteligente –, pentru a gestiona 
mai bine efectele unei calamități sau situații de 
urgență medicală.

De asemenea, liderii urbani trebuie să aibă 
politici și protocoale în vigoare care să permită 
orașelor să funcționeze în mai multe moduri, de 
la blocarea completă, până la redeschiderea trep-
tată și o revenire la activitatea normală. 

De asemenea, planificarea infrastructurii ar 
trebui să cuprindă programe de securitate so-
cială pentru grupurile vulnerabile și să prevadă 
modul în care acestea pot fi identificate rapid și 
localizate în caz de urgență.

PwC a analizat diferite orașe din întreaga lume 
care au demonstrat cum un răspuns pro-activ și 
coordonat la pandemie produce rezultate ime-
diate în ceea ce privește suprimarea virusului și 
care pune bazele unei rezistențe pe termen lung. 

Boston
Boston, cu o populație de aproximativ 710.000 
de locuitori, nu a fost pregătit pentru pandemie 
și a suferit în consecință. Cu toate acestea, este 

un bun exemplu al modului în care angaja-
mentul și colaborarea dintre părțile implicate 
au fost esențiale pentru a atenua și, în cele din 
urmă, pentru a gestiona situațiile de urgență. 
În mediul academic, Bloomberg Harvard City 
Leadership Initiative a organizat cursuri de 
pregătire și răspuns la situații de urgență pen-
tru oficialii orașului. În sectorul privat, Uber a 
livrat mese gratuite angajaților din domeniul 
sănătății. Între timp, ONG-ul Feeding America 
a sprijinit gestionarea lanțului de aprovizionare 
cu alimente din Boston în timpul crizei. Boston 
ilustrează astfel modul în care orașele au folosit 
COVID-19 ca o oportunitate de a construi o in-
frastructură mai rezistentă, care să poată rezista 
mai bine șocurilor viitoare.

Helsinki
Capitala Finlandei este clasată între primele cele 
mai avansate orașe inteligente din Europa. Stra-
tegia sa se bazează pe un model de conducere 
holistică, în care fiecare aspect al managemen-
tului și funcțiilor orașului este construit urmând 
ideea de funcționalitate. Pentru a aborda criza 
COVID-19, Helsinki a adoptat o abordare func-
țională a orașului cu trei piloni - oraș inteligent, 
oraș inclusiv și oraș durabil. Oraș inteligent 
înseamnă furnizarea de servicii eficiente și este 
susținut prin inovație și tehnologii digitale.  Oraș 
incluziv se referă la faptul că în centrul proiectă-
rii și furnizării de servicii publice și stabilirii prio-
rităților bugetului și a domeniilor de investiții se 
află comunitatea. Orașul durabil pune accentul 
pe îmbunătățirea calității vieții, consolidarea se-
curității energetice și îmbunătățirea mobilității. 
În plus, autonomia financiară a orașului Helsinki 
a jucat un rol critic în răspunsul la pandemie și în 
eforturile de redresare. 

 
Riad
Având aproximativ 25% din populația Regatu-
lui și găzduind unul dintre cele mai aglomerate 
aeroporturi din regiune, Riad a fost extrem de 
vulnerabil la COVID-19, ceea ce a impus măsuri 
rapide din partea guvernului. Inițiativele digitale 
de sănătate, precum livrările de medicamente la 

domiciliu, consultațiile medicale la distanță și 
tehnologia de urmărire a contactelor celor infec-
tați, au jucat un rol vital în reducerea răspândirii 
COVID-19. Riadul a beneficiat de asemenea de 
un pachet de stimulare economică de 61 miliarde 
de dolari pentru sectorul privat.

Singapore
Singapore a fost vulnerabil la răspândirea 
 COVID-19 la începutul anului 2020 din cauza 
volumului mare de turiști sosiți pentru sărbă-
toarea Anului Nou Chinezesc, care a început la 
două zile după detectarea primul caz. Guvernul 
a luat măsuri decisive pentru a sensibiliza cetățe-
nii cu privire la impactul COVID-19, valorificând 
la maxim tehnologia și analiza datelor. Un grup 
WhatsApp administrat de stat oferă cetățenilor 
actualizări zilnice cu privire la cazurile confirma-
te, iar un instrument avansat de date identifică 
persoanele potențial infectate ce ar putea necesi-
ta carantină. Orașul a beneficiat de asemenea de 
un buget de sprijin de 35 miliarde dolari. 

Viena
Capitala Austriei a fost, de asemenea, afectată 
grav de pandemie. Cu toate acestea, Viena poate 
da lecții altor orașe pentru modul de gestionare 
a crizelor și consolidarea rezistenței. În primul 
rând, autoritățile orașului au fost inventive și 
au convertit mai multe spații, precum spitale și 
locuințe, pentru a crea infrastructură de urgen-
ță și pentru a elibera resurse. În al doilea rând, a 
inițiat o serie de măsuri pentru „viața după criză” 
pentru a întări comunitățile împotriva șocurilor 
viitoare. De exemplu, rețelele de telefonie de car-
tier organizează zilnic misiuni de ajutor pentru 
locuitorii în vârstă, vulnerabili sau izolați, fără 
sprijin familial.

Ca o concluzie, instrumentele necesare pen-
tru a gestiona amenințarea imediată a COVID-19 
și pentru a construi rezistența socială, economi-
că și de mediu pe termen lung sunt reutilizarea 
facilităților existente, analiza inteligentă a datelor, 
dezvoltarea de opțiuni alternative de finanțare 
de urgență și o guvernanță intersectorială mai  
eficientă la nivel de oraș. 

Francesca Postolache, Partener PwC România

COVID-19 a accelerat necesitatea  
dezvoltării unor orașe mai rezistente la șocuri 
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SĂNĂTATEA PUBLICĂ URBANĂ 

este în prezent în centrul atenției, 
în timp ce populațiile orașelor se luptă 
să facă față amenințării COVID-19. Pe 
măsură ce măsurile de lockdown afec-
tează comunitățile urbane, locuitorii 
orașelor au fost forțați să-și vadă ora-
șele cu ochi noi, iar rezultatele au fost 
îngrijorătoare.

Un studiu al ONU a constatat că 68% 
din populația globală va locui în orașe 
și zone metropolitane până în 2050. Cu 
toate acestea, mulți cercetători consi-
deră că cifrele vor fi probabil mult mai 
mari și estimările suplimentare su-
gerează că până la 90% din populația 
planetei ar putea trăi în mega-orașe în 
următorii 30 de ani.

Cum poate un oraș inteligent 
să îmbunătățească 
sănătatea publică urbană

Actuala pandemie de coronavirus a 
dovedit însă că orașele vor trebui să se 
adapteze dacă vor să hrănească popu-
lații mai sănătoase, mai fericite și mai 
sigure. Sănătatea publică urbană va 
trebui să evolueze pentru a satisface 
populațiile mai dense și reducerea po-
tențialelor pericole care apar împreună 
cu aceasta.

Ce este sănătatea  
publică urbană?
Sănătatea publică urbană 
este un termen general 
care se referă la o serie de 
probleme care afectea-
ză populațiile din orașe. 
Poate însemna multe lu-

cruri, dar se concentrează pe mediile 
urbane și pe provocările și condițiile în 
schimbare care pot afecta populațiile 
urbane.

Deși sănătatea publică rurală și să-
nătatea publică urbană se confruntă cu 
probleme similare și prezintă o mulți-
me de similitudini, condițiile unice 
ale vieții în oraș creează soluții foarte 
diferite la aceste probleme. Situația ac-
tuală COVID-19 este un prim exemplu 
al modului în care cele două zone se 
intersectează, dar și diferă.

De exemplu, o comunitate rurală 
este mai potrivită pentru controlul 
răspândirii unui virus. Zonele rurale 
au mai mult spațiu care facilitează dis-
tanțarea socială. Spațiile verzi sunt mai 

D E 
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accesibile. Infrastructura publică este 
mai răspândită. Și, desigur, majoritatea 
locuitorilor din mediul rural nu sunt li-
mitați la apartamente mici pentru pe-
rioade lungi de timp.

Totuși, nu toate sunt știri negative 
pentru locuitorii din mediul urban.

Comunitățile urbane au multe avan-
taje față de cele din mediul rural, inclu-
siv accesul la locuri de muncă, accesul 
la cultură și accesul la resurse. Din pă-
cate, pe măsură ce populațiile urbane 
continuă să crească, aceste avantaje 
vor fi însoțite de dezavantaje.

Pe măsură ce populația crește, lo-
cuitorii orașului vor deveni mai expuși 
poluării, aerului toxic și bolilor. În acest 
moment, situația COVID-19 a dovedit 
că transmiterea bolilor este mai rapi-
dă și cu o mortalitate mai crescută în 
mediile urbane. Mai mult, cei care sunt 
mai dezavantajați decât alții vor suferi 
cel mai mult. Orașele cu populații mari 
fără adăpost au rate mai mari de trans-
mitere a bolilor și pot duce la probleme 
cronice de sănătate. Și, desigur, există 
multe efecte psihologice care sunt mai 
susceptibile de a se manifesta la locu-
itorii orașului, mai degrabă decât la 
omologii lor din mediul rural.

Efectele blocării s-au transferat în-
tr-o mare măsură asupra locuitorilor 
urbani din întreaga lume. Procedurile 
stricte de blocare au generat blocarea 
familiilor în spații reduse ca dimen-
siuni. Mobilitatea urbană a evoluat în-
tr-o industrie complet nouă, deoarece 
utilizarea automobilelor private a scă-
zut și numărul de pasageri din trans-
portul public. Pe măsură ce mai mulți 
locuitori se orientează spre mersul pe 
jos și cu bicicleta, s-a observat că multe 
orașe nu sunt deosebit de prietenoase 
pentru pietoni, cu puține spații verzi și 
limitează locurile pentru recreere.

O combinație a acestor lucruri a pus 
în pericol sănătatea publică urbană și 
siguranța publică. Deci, cum pot ora-
șele să îmbunătățească starea generală 
de sănătate a locuitorilor lor?

Cum pot orașele inteligente 
să îmbunătățească sănătatea 
publică urbană?
Există o serie de modalități prin care 
orașele pot îmbunătăți sănătatea locu-
itorilor lor. Multe dintre cele mai mari 
orașe ale lumii au făcut deja pași mari 
în direcția corectă, iar unul dintre efec-
tele pozitive ale pandemiei de corona-
virus a fost accelerarea rapidă a acestor 
planuri. Din păcate, pandemia a adus, 
de asemenea, o serie de provocări uni-
ce pe care orașele vor trebui să le ia în 
considerare și în planurile lor viitoare.

Iată o serie de modalități prin care 
orașele pot îmbunătăți sănătatea publi-
că urbană pe termen lung și în timpul 
pandemiei de coronavirus.

Prioritizarea principiilor  
de bază ale  
sănătății publice urbane
Indiferent de COVID-19, este esențial 
ca administrațiile orașelor să lucreze 
din greu pentru a promova sănătatea 
publică în general. 

Pentru a face acest lucru, orașele 
pot lua măsuri pentru a reduce polua-
rea aerului, pentru a reduce nivelul de 
zgomot, pentru a promova mișcarea 
și viața sănătoasă și pentru a extinde 
spațiile publice. 

În mod similar, este important ca 
accesul tuturor soluțiilor de transport 
public și de mobilitate alternative să de-
vină accesibil prin reducerea prețurilor 
biletelor, îmbunătățirea infrastructurii 
de mers cu bicicleta și mersul pe jos și 
promovarea străzilor fără mașini.

În t impul  pandemiei  ac tuale  
COVID-19, este important ca admin-
strațiile publice ale orașelor să aplice 
măsuri de distanțare socială, să descu-
rajeze adunările mari și să implemen-
teze restricții adecvate pentru a opri 
răspândirea virusului. 

Instrucțiunile clare care pot fi ac-
cesate și înțelese de toți locuitorii vor 
contribui la creșterea sănătății publice 
urbane în timpul crizei.

Focus pe asistența  
de sănătate inteligentă
Asistența medicală este o parte cheie 
a sănătății publice urbane. În condiții 
normale, orașele oferă acces superior 
la facilități medicale în comparație cu 
regiunile rurale. Din păcate, actuala 
pandemie COVID-19 a făcut ca zonele 
urbane să fie puncte fierbinți pentru 
infecția cu virusuri. Pentru a ajuta la 
eliminarea tensiunii spitalelor, există o 
serie de măsuri inteligente de asistență 
medicală pe care primăriile orașelor le 
pot încuraja.

De exemplu, sistemul de servicii de 
asistență medicală socială din Barcelo-
na a fost introdus pentru prima dată în 
2013. Folosind terminale de siguranță 
cu tehnologie de geo-localizare, cetățe-
nii vulnerabili pot apela ambulanțe, pot 
efectua acțiuni preventive și pot primi 
sfaturi medicale fără a fi nevoiți să-și 
părăsească locuințele. De asemenea, 
facilitează vizitele la domiciliu și mo-
nitorizează bunăstarea pacientului. 
Este o inițiativă a consiliului orașului 
care elimină eforturile spitalelor locale.

Astfel de soluții de sănătate electro-
nică ajută la descentralizarea asistenței 
medicale și la punerea la dispoziția mai 
multor cetățeni a serviciilor de sănătate 
de calitate superioară. Astăzi, aproape 
100.000 de utilizatori profită de acest 
serviciu. Cu toate acestea, pentru a 
profita la maximum de aceste servicii, 
primăriile ar trebui să monitorizeze 
îndeaproape datele despre sănătatea 
publică urbană și să ajusteze soluțiile de 
îngrijire a sănătății pentru a se adapta 
corespunzător. În acest moment, ur-
mărirea contactelor COVID-19 este o 
strategie cheie pentru a câștiga lupta 
împotriva coronavirusului.

Creați zone personale
Mersul pe jos este o modalitate exce-
lentă pentru cetățeni de a ajunge de 
la A la B și de a se menține în formă în 
același timp. Din păcate, majoritatea 
orașelor nu sunt concepute pentru a 
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merge pe jos. Pentru a promova mer-
sul pe jos, orașele pot lărgi trotuarele și 
extinde infrastructura pietonală pentru 
a încuraja cetățenii să să meargă pe jos 
către destinațiile lor. În plus, traseele 
de ciclism ar trebui, de asemenea, să 
fie lărgite și îmbunătățite pentru a oferi 
pietonilor și bicicliștilor spațiul de care 
au nevoie pentru a călători în siguranță 
prin oraș, având în vedere distanțarea 
socială. Cu o infrastructură îmbunătă-
țită, mai mulți rezidenți ar putea face 
exerciții în afara parcurilor și a zonelor 
de recreere, ceea ce eliberează mai 
mult spațiu în parcuri pentru alte acti-
vități de agrement.

Măsuri suplimentare care ar putea 
fi implementate în timpul pandemiei 
ar putea include perioade de timp sau 
rute desemnate pentru ca membrii 
publicului vulnerabili să le folosească 
fără a fi nevoie să intre în contact cu 
mulțimi mai mari.

Îmbunătățirea spațiilor 
publice
În timpul pandemiei, a devenit evident 
că spațiile publice sunt mai importan-
te decât oricând. De fapt, dezvoltarea 
unora dintre cele mai faimoase spații 
publice din istorie a avut loc tot ca o re-
acție la pandemiile anterioare și proble-
mele de sănătate. Astăzi, dezvoltarea 
unor spații publice mai bune va fi un 
factor important pentru a face orașele 
mai dezirabile pentru rezidenți.

Crearea mai multor spații publice 
și extinderea zonelor existente este o 
modalitate ușoară de a spori sănătatea 
publică urbană generală a unui oraș. Cu 
mai mult spațiu, parcurile vor fi mai ac-
cesibile pentru rezidenți, deoarece va fi 
mai ușor să respecte regulile de distan-
țare fizică. Mai mult spațiu îi va atrage, 
de asemenea, pe cei care doresc să facă 
mișcare și pe rezidenții care doresc să 
meargă în aer liber, dar fără a întâlni 
mulțimi.

Spațiile verzi accesibile publicului 
sunt necesare pentru mai mult de-
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cât recreere în aer liber. Spațiile verzi 
pot contracara în mod activ efectele 
schimbărilor climatice, oferind zone 
reci pentru a contracara insulele de 
căldură cauzate de clădiri și drumuri. 
Spațiile verzi pot îmbunătăți și calitatea 
aerului prin filtrarea naturală a aerului 
poluat.

Furnizați căi de transport 
separate
Împărțirea drumurilor existente pen-
tru a decongestiona mai bine traficul 
divers este o modalitate ușoară de a 
promova ciclismul și alte metode de 
mobilitate și de a descuraja traficul 
auto de la intrarea în zonele orașului. 
Prin adăugarea de benzi desemnate 
pentru traficul de biciclete și scutere, 
autobuze și vehicule private, traficul 
poate fi redus, iar transportul public 
poate funcționa fără probleme. Re-
zultatul va fi un transport public mai 
puțin aglomerat, o populație mobilă 
sănătoasă și o poluare a aerului redusă.

Pentru rezultate mai bune în timpul 
pandemiei, benzile de transport public 
dedicate ar putea oferi servicii supli-
mentare pentru a ajuta membrii vul-
nerabili ai comunității, permițându-le 
să călătorească cu transportul public în 
autobuze, tramvaie și trenuri mai puțin 
aglomerate.

Creați infrastructura „slow 
street“
„Străzile lente“ sunt zone desemnate 
dintr-un oraș care limitează utilizarea 
mașinilor. Mașinile pot fi folosite, dar 
numai în perioadele stabilite și din mo-
tive specifice. În loc de mașini, drumu-
rile pot fi refăcute pentru uz public, fie 
pentru circulația cu biciclete, pietoni 
și alte tipuri de micromobilitate, fie ca 
spațiu public suplimentar.

Crearea de străzi lente nu este o sar-
cină ușoară, cu toate acestea, există 
modalități prin care administrațiile lo-
cale le pot deschide calea. Unele din-
tre aceste modalități includ înlocuirea 

trotuarelor activate de butoane la tre-
cerile de pietoni cu sisteme automate 
și reglarea semaforelor pentru a func-
ționa în favoarea circulației pietonale 
și ciclistice. Acest lucru poate promova 
mersul pe jos și reduce fluxul de trafic 
în același timp. Bineînțeles, reducerea 
limitelor de viteză va opri și utilizatorii 
de mașini și va reduce poluarea aerului 
în același timp.

Mutați traficul necesar  
de vehicule
Utilizarea mașinilor este o parte im-
portantă a infrastructurii orașului și 
multe companii se bazează pe ele pen-
tru transportul și livrarea de bunuri și 
furnizarea de servicii. Deși este mai de 
dorit să eliminați utilizarea mașinii, în 
prezent nu este un obiectiv practic. În 
schimb, orașele pot beneficia de mu-
tarea mașinilor pe drumuri care sunt 
mai eficiente și mai departe de zonele 
pietonale sau le pot oferi acces restric-
ționat în anumite momente ale zilei.

Unele orașe promovează sistemele 
de livrare de ultimul kilometru. Acest 
lucru permite vehiculelor mari să livre-
ze la depozitele situate în afara orașu-
lui, care își transferă marfa la vehicule 
mai mici și mai practice, care pot duce 
mărfurile în centrele orașului. Acest 
lucru împiedică intrarea vehiculelor 
inutil de mari și poluante în orașe, ceea 
ce creează numeroase beneficii, de la 
sănătatea locuitorilor ,până la bugetul 
primăriei, deoarece congestia este un 
cost economic important.

Adaptați transportul public
Transportul public va trebui să evo-
lueze pentru a contribui la îmbună-
tățirea sănătății publice urbane, acum 
mai mult ca niciodată, deoarece co-
ronavirusul a devastat comunitățile 
urbane. Prin adăugarea de servicii su-
plimentare la orele de vârf ale zilei, ce-
tățenii pot călători în siguranță și pot 
evita aglomerația. Plățile și biletele fără 
contact reduc interacțiunea umană și 



previn răspândirea bolilor contagioase 
și a virușilor. Punerea în aplicare a unei 
politici de toleranță zero pentru pasa-
gerii care nu respectă reglementările 
privind distanțarea socială și normele 
de purtare a măștii pot ajuta, de aseme-
nea, transportul public să se adapteze 
la noua situație.

Serviciile fără numerar pot ajuta la 
stoparea răspândirii bolilor, dar pot fi 
luate alte măsuri pentru a menține rata 
infecției scăzută. Gestionarea inteli-
gentă a deșeurilor poate fi utilizată de 
operatorii de transport public pentru 
a menține și orașele curate și igienice. 
Bătălia gestionării deșeurilor este un 
domeniu al planificării orașului care 
trebuie luat în considerare atunci când 
abordăm o criză de sănătate.

Dar transportul public poate face 
mai mult decât simpla prevenire a răs-
pândirii bolilor. Operatorii de transport 
public pot reduce costurile biletelor 
pentru a face mobilitatea mai accesi-
bilă pentru cei care au cea mai mare 
nevoie de ea. De asemenea, opera-
torii pot reduce capacitățile maxime 
de operare pentru a face experiența 
mai sigură și mai plăcută, pot adăuga 
facilități de parcare pentru biciclete, 
pot promova sisteme de partajare a 
bicicletelor și a micromobilității și pot 
colabora cu alți operatori de transport 
pentru a asigura conexiuni mai bune.

Încurajați afacerile  
să se adapteze situației
Sănătatea publică urbană poate fi afec-
tată de multe lucruri, dar posibilitatea 
de a procura bunuri, de a socializa și de 
a vă relaxa sunt adesea adesea trecute 
cu vederea. Guvernele pot ajuta cetățe-
nii să desfășoare aceste activități spriji-
nind și încurajând activ întreprinderile 
să se adapteze la situația actuală.

Acest lucru se poate face în mai mul-
te moduri, de la emiterea de instrucți-
uni clare cu privire la ceea ce este per-
mis și ce nu, la reducerea birocrației 
pentru a facilita evoluția rapidă a aface-

rii. De exemplu, administrațiile locale 
pot accelera propunerile ca afacerile 
cu cafenele și restaurante să opereze 
pe străzile orașului în fața proprietăților 
lor, pentru a evita aglomerația.

În mod similar, zonele de pavaj pot fi 
lărgite acolo unde este necesar pentru 
a permite zonelor de agrement să găz-
duiască locuri suplimentare.

Casa pentru cei fără casă  
și vulnerabili
Pandemia COVID-19 a evidențiat legă-
tura dintre locuință și sănătate în mo-
duri care nu erau raportate până acum. 
Transmiterea bolilor este mai mare în 
rândul populațiilor defavorizate și, în 
acest moment, orașele din întreaga 
lume lucrează din greu pentru a oferi 
adăpost și cazare celor mai vulnerabili.

Dar aceste măsuri ar fi putut fi luate 
înainte de criză. 

Pentru ca orașele să prospere și să 
rămână sănătoase în viitor, ar fi indicat 
ca administrațiile publice să continue 
să lucreze pentru diminuarea cazurilor 
în rândul celor lipsiți de adăpost după 
ce amenințarea coronavirus se va  
diminua.

Furnizați și adaptați adăposturi și 
servicii pentru persoanele fără adăpost 
pentru a permite distanțarea fizică și 
alte măsuri de siguranță COVID-19.

Faceți testarea COVID-19 
ușor accesibilă
Din păcate, cea mai mare amenințare 
la adresa sănătății publice este încă un 
pericol clar și prezent. Pe măsură ce co-
ronavirusul se răspândește pe tot glo-
bul și nu prezintă semne de încetinire, 
sănătatea publică urbană va continua 
să sufere. Punerea la dispoziție și acce-
sibilitatea testelor pentru toată lumea 
este o parte importantă a încetinirii 
virusului și, în cele din urmă, a opririi 
acestuia. Din păcate, testarea nu este 
disponibilă pentru toată lumea.

De exemplu, în unele zone testarea 
este accesibilă doar cu mașina, auto-
ritățile oferind centre de testare din 
mașină. Deși ideea are merite, lasă o 
populație numeroasă în imposibilita-
tea de a accesa testele. Mulți cetățeni 
urbani nu dețin mașini, iar orășenii 
sunt unii dintre cei mai vulnerabili la 
răspândirea infecției.

Când testele pot fi lansate într-un 
mod eficient și sunt instalate alte mă-
suri, orașele pot începe să-și restabi-
lească sănătatea publică urbană și să 
meargă pe valul de inovație cauzat de 
criză pentru a-l îmbunătăți pentru toți 
cetățenii săi. 

Sursa: https://hub.beesmart.city/en/
strategy/how-can-smart-cities-improve-

urban-public-health
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ELEC T RO GRUP SE SI TUEA ZĂ  
în topul furnizorilor de dezvoltări 

Smart City la cheie, cu proiecte în valoare 
de peste 40 milioane de euro câștigate în 
2020, în marile orașe din țară. Discutăm 
cu Dragoș Nedelea –Business Develop-
ment Director Electrogrup, despre cum 
a fost anul acesta pentru companie.

Reporter: Electrogrup se află în 
al doilea an de activitate în piața 
de soluții Smart City, cu o divizie 
dedicată. Cum au evoluat  
business-ul și proiectele anul 
acesta? 
Dragoș Nedelea: Pe lângă provocă-
rile și elementele neprevăzute cu care 
ne-am confruntat cu toții în acest an, 
2020 a fost un an neașteptat de bun 
pentru Divizia Smart City, care a devenit 
principalul driver de dezvoltare pentru 
companie. Am câștigat proiecte mari, 
am crescut echipa, am reușit să partici-
păm la toate licitațiile importante la nivel 
național și, cel mai important, am reușit 
să implementăm proiectele fără sinco-
pe, cu ajutorul unui plan de măsuri de 
prevenție sanitară foarte eficient.

Care sunt cele mai importante 
proiecte pe care le-ați câștigat 
anul acesta?
Anul acesta, Electrogrup a făcut pași 
majori în dezvoltările inteligente, în 
mai multe orașe importante din țară, 
cu noi proiecte adăugate în portofoliu, 
în valoare de peste 40 milioane de euro . 

Capul de afiș este proiectul de la 
Aeroportul Brașov, unde suntem an-
treprenor general pentru amenajarea 
benzii pistă și a balizajului, proiect 
cu o dimensiune impresionantă de 
1.309.950 de metri pătrați. Lucrările au 

Proiecte de dezvoltare urbană  inteligentă în valoare de 
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demarat în luna iunie, dar ne apropiem 
deja de finalizare, avem o mobilizare 
impresionantă de forțe acolo.

La Cluj construim noua bază spor-
tivă Mănăștur, într-un parc cu peste 
18.000 de metri pătraţi de spații verzi 
amenajate. Complexul va include cele 
mai moderne facilități sportive de in-
terior și exterior, spații de joacă pentru 
copii, amfiteatru în aer liber, cafenele și 
restaurante. E un proiect spectaculos și 
special pentru noi, pentru că e orașul în 
care compania își are originile.

Tot în Ardeal am început recent un  
proiect de Smart Mobility la Bistrița. 
Este vorba despre un sistem de mana-
gement adaptiv al traficului, un sistem 
de supraveghere video inteligentă, un 
centru de comandă avansat, sisteme 
de control al accesului, antiefracție și 
detecție incendiu, un sistem de ilumi-
nat inteligent, staţii de autobuz mo-
dulare și display-uri de bord pentru 
autobuze.

Avem ocazia să contribuim la o stra-
tegie similară și în Piatra Neamț, unde 
echipele noastre dezvoltă un sistem de 
management inteligent al traficului, 
care va contribui la scăderea timpilor 
de așteptare în trafic și la reducerea po-
luării în zonele aglomerate.

Nu în ultimul rând, am finalizat re-
cent, chiar înainte de termen, o parca-
re supraetajată, dotată cu soluții smart, 
în centrul orașului Oradea, cu 400 de 
locuri de parcare incluse, complet co-
nectate, informatizate și monitorizate 
în timp real. Oradea este cel mai bun 
exemplu pentru beneficiile pe care 
le poate aduce o dezvoltare urbană 
smart, vizionară și integrată pentru o 
comunitate. Ne propunem anul viitor 
proiecte și mai ambițioase!

Aveți ocazia să discutați cu toate 
administrațiile locale active în 
zona de dezvoltări Smart City. Ce 
soluții observați că sunt cele mai 
dorite în orașele din România?
Soluțiile de tip Smart Parking, off-street 
sau on-street, cu senzori îngropați sau 
fără, sunt extrem de atractive astăzi și 
multe orașe implementează și exploa-
tează proiecte de acest tip: Oradea, Cluj, 
Iași s.a.m.d. Există multe motive pentru 
care acest tip de soluție se distinge față 
de altele, dar cel mai important motiv 
este aportul financiar considerabil gene-
rat printr-o gestionare inteligentă a unei 
parcări publice.

O altă soluție extrem de dorită la nivel 
local este Monitorizarea Video Inteligen-
tă. Avantajele implementării unei astfel 
de soluții sunt enorme prin simpla sen-
zație de securitate ce o generează cetățe-
nilor și, mergând mai departe la utilizarea 
rapidă și facilă de către Poliție sau Primă-

DRAGOȘ NEDELEA 
Business Development 
Director, Electrogrup
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rie, prin adăugarea unei componente 
inteligente software. Funcțiile de analiză 
ale unui astfel de sistem, cum ar fi func-
ția pentru recunoașterea plăcuțelor de 
înmatriculare,  funcția pentru protecția 
unui perimetru, funcția pentru filtrarea 
elementelor identificate – biciclete, mo-
tociclete, dube, camioane, autoturisme 
sau funcția pentru identificarea persoa-
nelor și obiectelor de interes ajută la un 
răspuns mai rapid din partea autorități-
lor și la depistarea și rezolvarea mult mai 
facilă a potențialelor situații ce amenință 
securitatea cetățenilor.

Cum vă așteptați să evolueze piața 
Smart City în următorii ani?
În primul rând, nu cred că există un con-
cept mai bun prin care să promovăm 
creșterea calității vieții cetățenilor orică-
rei localități. În al doilea rând, România 
este printre fruntașele Europei în ceea ce 
privește implementarea conceputului de 
Smart City la nivel local, alte țări neavând 
posibilitatea să beneficieze de calitatea 
resurselor umane din IT-ul românesc și 
de viteza internetului  din România. 

Dacă la aceste două atribute adaugăm 
faptul că România este încă beneficiara 
unor fonduri europene nerambursabile 
considerabile, putem spune că avem un 
cocktail perfect pentru dezvoltarea de 
proiecte Smart City în următorii 10-20 
de ani. 

Electrogrup și-a început misiunea în 
dezvoltarea infrastructurii în România 
cu infrastructura de telecomunicații și 
energetică în anii ʼ90, am continuat cu 
construcțiile civile și am adăugat soluțiile 
Smart City peste toate, ca să ne situăm în 
prima linie a dezvoltării durabile a orașe-
lor, odată cu noua etapă în care România 
a intrat. 

Proiecte de dezvoltare urbană  inteligentă în valoare de 
peste 40 milioane €, câștigate  de Electrogrup în 2020
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C O N F O R M  S TAT I S T I C I L O R  

Fondului Național al Populației 
al Națiunilor Unite, peste jumătate din 
populația planetei locuiește în orașe. 
Până în anul 2030, este de așteptat ca 
aproximativ 5 miliarde de oameni să lo-
cuiască în centre urbane. Pe măsură ce 
orașele devin mai mari și au un impact 
mai mare asupra mediului, guvernele 
locale va trebui să se adapteze pen-
tru a se asigura că nevoile cetățenilor 
sunt satisfăcute. Angajamentul civic 
este o parte esențială a evoluției unui 
oraș. Contribuția cetățenilor poate 
ajuta la definirea dinamicii unui oraș. 
Din păcate, ratele de participare a ce-
tățenilor sunt mai mici ca oricând. În 
trecut, orașele puteau folosi întâlnirile 

Cum orașele inteligente 
îmbunătățesc angajarea 
cetățenilor în luarea deciziilor

și sondajele primăriei pentru a intra în 
legătură cu locuitorii lor, dar, din mai 
multe motive, guvernele moderne nu 
se conectează cu cetățenii lor, așa cum 
făceau altădată. Acest lucru poate avea 
numeroase efecte negative asupra unui 
oraș, de la o populație înstrăinată, până 
la implementarea unor politici nepo-
pulare. Din această cauză, este nece-
sar ca adminstrația orașelor să adopte 
noi metode de promovare a implicării 
cetățenilor.

Ce este  
angajamentul  
cetățenilor?
Angajamentul cetățenilor 
este o parte importantă a 

oricărui proces decizional. Această in-
teracțiune bidirecțională între mem-
brii publicului și administrația locală 
oferă cetățenilor o voce și le permite 
să participe activ la procesul de luare a 
deciziilor cu privire la problemele care 
afectează zona. Oferind rezidenților o 
platformă pentru a-și exprima opinia, 
a-și împărtăși nemulțumirile și a oferi 
sfaturi, orașele se pot bucura de o gu-
vernare mai bună și pot implementa 
schimbări care să aducă cu adevărat 
beneficii tuturor celor implicați.

Angajarea cetățenilor și concen-
trarea asupra incluziunii pot mobiliza 
comunitățile și pot aduce o gamă largă 
de beneficii. Studiile efectuate de The 
Young Foundation au constatat că gu-

D E 

JOE APPLETON
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vernele și consiliile care se bucură de 
niveluri mai ridicate de participare a ce-
tățenilor aveau, în general, comunități 
mai puternice, cetățeni mai împuterni-
ciți, servicii mai bune pentru rezidenți 
și erau mai bine echipate pentru a abor-
da cartierele defavorizate.

Participarea activă a cetățenilor este 
o parte importantă a dezvoltării unui 
oraș inteligent de succes, permițând 
primăriilor să răspundă la situații în 
continuă evoluție și să implementeze 
schimbări care sunt în interesul publi-
cului. Angajarea cetățenilor este esen-
țială - dar, din păcate, îmbunătățirea 
angajamentului prin încurajarea ce-
tățenilor să ia parte este o provocare  
importantă pentru guvernele locale.

Modul în care orașele  
moderne stimulează  
implicarea cetățenilor
Există multe bariere și lacune care 
împiedică cetățenii să participe activ 
la procesele de luare a deciziilor și la 
inițiativele de implicare a cetățenilor 
din orașul lor. În mod tradițional, an-
gajamentul comunității a avut loc în 
primării, cetățenii participând la eve-
nimente găzduite de oficiali locali. Din 
păcate, această metodă de participare a 
cetățenilor este depășită, impracticabi-
lă și inaccesibilă pentru mulți membri 
ai unei comunități.

Întrunirile în cadrul unei primării de 
modă veche nu sunt deosebit de efici-
ente. Prin natura lor, nu pot fi progra-
mate în momente favorabile fiecărui 
membru al populației unui oraș. Lo-
cația lor geografică le face inaccesibile 
pentru unii membri ai unei comunități. 
Și, desigur, o arenă politică publică 
poate fi una ostilă și îi poate înstrăina 
pe cei care ar dori să participe, dar nu 
se simt confortabil în aceste medii po-
tențial ostile.

În afară de barierele fizice, există o 
mulțime de alte motive pentru care 
cetățenii pot fi reticenți să participe la 
guvernarea locală. Acestea pot include 

deziluzia față de autoritățile locale, cu 
unele studii care descriu implicarea 
cetățenilor ca „un alt nivel de birocra-
ție”. În mod similar, lipsa de încredere 
în politicienii locali și personalitățile 
consiliului și teama de lipsa de influen-
ță pot fi obstacole de netrecut pentru 
mulți membri ai unei comunități.

În sfârșit, unii cetățeni ezită să se 
implice în probleme mai mari din ca-
uza lipsei de atenție vizavi de afacerile 
publice. S-a observat că unii membri 
ai comunităților locale cred că nu sunt 
suficient de bine informați cu privire la 
anumite probleme pentru a avea opinii 
valide. Aceasta este și mai mult o ame-
nințare la adresa implicării cetățenilor, 
deoarece dezinformarea și știrile false 
devin parte a unui aport regulat de știri.

Cum îmbunătățește  
participația cetățenilor?
Din fericire, multe guverne pun în apli-
care idei noi și incitante pentru a încerca 
să stimuleze implicarea cetățenilor și să 
depășească obstacolele care împiedică 
implicarea lor. Iată câteva exemple des-
pre modul în care orașele își angajează 
în decizii cetățenii, în secolul XXI.

Revoluționarea primăriei
Orașul San Francisco a lucrat din greu 
pentru a îmbunătăți participarea re-
zidenților. Pentru a ajuta la rezolvarea 
problemelor la nivelul întregului oraș, 
primăria a creat un program numit  
Civic Bridge. Este o platformă care 
poate fi utilizată pentru a reuni rezi-
denți și voluntari din sectorul privat cu 
personalul orașului. Acest lucru permi-
te primăriei să lucreze îndeaproape cu 
profesioniștii din sectorul privat pentru 
a rezolva provocările publice.

Solicitând ajutorul a sute de rezidenți 
altfel inaccesibili, soluții la probleme 
ale orașului, cum ar fi lipsa de adăpost, 
accesul la asistență medicală și alte 
probleme sociale, ar putea produce 
rezultate rapide și eficiente.

Civy este un alt program care a fost 

conceput pentru a pune oficialii orașu-
lui în contact direct cu locuitorii. Civy 
este o platformă bazată pe cloud, care 
oferă cetățenilor o modalitate, într-un 
mediu confidențial, să își adauge gân-
durile și opiniile cu privire la proiectele 
din întregul oraș, ajutând oficialii să ia 
decizii mai bine informate.

Înlăturarea barierelor
Deplasarea fizică către primărie poate 
fi o imensă barieră în calea participă-
rii cetățenilor. Cu toate acestea, unele 
orașe inovatoare iau măsuri pentru 
a aduce primăria în casele reziden-
ților. Pentru a face acest lucru, ei so-
licită ajutor de la platforme precum  
CitizenLab. A fost lansat pentru 
prima dată în 2016 și s-a dovedit a fi 
un mediu practic pentru multe ora-
șe europene. Platforma stimulează 
implicarea cetățenilor prin trimiterea 
de date direct membrilor publicului  
printr-o interfață mobilă ușor de utilizat. 
Funcționarii pot vedea rezultatele son-
dajelor și chestionarelor în timp real și 
pot folosi datele colectate pentru a lua 
decizii pe baza unor informații reale ale  
cetățenilor.

Civocrația este o platformă digitală 
similară care a fost concepută pentru 
a promova participarea cetățenilor, 
pentru a promova proiecte de guver-
nanță colaborativă și pentru a îmbu-
nătăți eficiența primăriei. Se concen-
trează pe comunicarea directă dintre 
rezidenți și oficiali, oferind cetățenilor 
o platformă pentru a discuta despre 
proiecte și a permite oficialilor să obți-
nă idei de la public. Acest serviciu este 
utilizat în prezent în Amsterdam, Nisa, 
Potsdam, Bruxelles, Lyon și multe alte 
orașe europene.

Platforme ca acestea sunt esențiale 
pentru eliminarea obstacolelor cu care 
se confruntă mulți cetățeni atunci când 
interacționează cu guvernele orașelor. 
Drept urmare, orașele se pot bucura de 
o formă sau mai interactivă de guver-
nare inteligentă
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Stimularea participării
Implicarea cetățenilor înseamnă mai 
mult decât oferirea și primirea de  
feedback pentru idei și proiecte. Pen-
tru a spori participarea, unele orașe 
au îmbrățișat cu adevărat tendințe-
le secolului XXI. De exemplu, două 
orașe din Marea Britanie (Londra și 
Plymouth) au experimentat cu crowd-
funding potențiale proiecte de oraș. 
Propunerile pentru proiecte urbane 
sunt listate pe site-urile populare de 
crowdfunding, într-o manieră deschisă 
și transparentă, permițând rezidenților 
și investitorilor să contribuie direct cu 
fonduri la proiectele și inițiativele care îi 
interesează. 

Crowdfunding-ul poate fi folosit ca 
o platformă pentru cetățeni pentru 
a-și prezenta propriile idei și inițiative 
și pentru a evidenția eventualele pro-
bleme potențiale din comunitate. Ser-
viciul poate fi utilizat pentru o gamă 
largă de aplicații, de la restaurarea clă-
dirilor abandonate, până la instalarea 
de programe de sănătate socială.

A le da cetățenilor șansa de a aproba 
inițiative, prin finanțare personală este 
o modalitate de a spori participarea, 
cu toate acestea, ar trebui să existe și 
alte modalități de a atrage atenția și de 
a permite cetățenilor să își exprime și 
opiniile. Maptionnaire este un astfel 
de mod.

Maptionnaire este un instrument 
online care creează o hartă virtuală a 
unui oraș, unde locuitorii își pot oferi 
în mod liber sfaturile, opiniile și sen-
timentele cu privire la zonele orașului 

Ghidul soluţiilor Smart City

sau la proiecte specifice. Utilizatorii pot 
lăsa pur și simplu comentarii care îi pot 
informa în mod explicit pe oficialii ora-
șului despre sentimentele lor.

Acesta este un instrument excelent 
care poate oferi date reprezentative pe 
scară largă despre planurile orașului. 
Platforma poate, de asemenea, să vo-
teze cu privire la anumite proiecte și să 
obțină rezultate rapide. Deoarece poa-
te fi accesată de la distanță, permite, de 
asemenea, cetățenilor să spună ce vor, 
fără a se simți intimidați de o mulțime 
sau influențați de opinia populară.

Idei hrănitoare
Încurajarea feedback-ului publicului 
este o modalitate de a stimula parti-
ciparea, dar unele autorități locale fac 
un pas mai departe cerând soluții di-
rect cetățenilor. Permițând cetățenilor 
să își formuleze propriile soluții și să le 
ofere instrumentele necesare pentru 
a realiza aceste soluții, interesul pen-
tru guvernarea orașului poate crește  
exponențial.

De exemplu, Lublin este primul oraș 
din Polonia care a adoptat o inițiativă 
numită Bugetul Cetățenilor Verzi. 
Această schemă de buget participativ 
a încurajat locuitorii să prezinte idei 
pentru îmbunătățirea zonelor urbane 
verzi și a alocat un buget de 2 milioane 
PLN (450.000 €), a pus rezidenții an le-
gătură cu experți tehnici pentru a ajuta 
la realizarea acestor planuri. Apelul la 
cetățeni pentru inspirație este un mod 
popular de a genera idei noi și de a ve-
dea perspective noi. Orașul Sydney și 

guvernul New South Wales din Austra-
lia au lansat recent o competiție inova-
toare care oferă ocazia cetățenilor de a 
prezenta propuneri îndrăznețe pentru 
a rezolva problemele spațiului public.

Concursul de idei pentru spațiul 
public este creat ca o modalitate de a 
interacționa cu publicul și de a ajunge 
la talentul local și de a inova noi moda-
lități de rezolvare a problemelor. În pre-
zent, competiția oferă premii pentru 
următoarele categorii: Cea mai bună 
idee pentru facilități publice, Cea mai 
bună idee pentru spații deschise, Cea 
mai bună idee pentru stradă, Cea mai 
bună idee pentru spații publice tempo-
rare și / sau low-cost și Cea mai bună 
idee pentru spații publice rezisten-
te. Cu toate acestea, ideea de a folosi 
concursuri pentru a găsi soluții poate 
fi adaptată la aproape orice problemă 
urbană.

De ce este importantă  
angajarea cetățenilor
Un oraș poate fi îmbunătățit numai 
atunci când există o armonie perfectă 
între oficialii unui oraș și cetățenii săi. 
În ultimii ani, mulți cetățeni s-au simțit 
înstrăinați de primăria lor. Pentru a re-
zolva acest lucru, administrațiile publi-
ce de succes au muncit din greu pentru 
a îmbunătăți implicarea cetățenilor și 
pentru a oferi rezidenților platforme 
pentru a-și face auzite vocile. Prin cre-
area unei schimbări de cultură în pri-
mării, orașele pot evolua în orașe mai 
inteligente și mai locuibile.

O reprezentare mai mare a popula-
ției duce la o guvernare mai eficientă, 
iar o guvernare mai bună îmbunătățeș-
te nivelul de încredere pe care cetățenii 
îl au în funcționarii lor aleși. Și, întrucât 
încrederea este o caracteristică cheie 
în orice oraș inteligent centrat pe cetă-
țean, singura modalitate de îmbunătă-
țire este prin participarea cetățenilor. 

Sursa: https://hub.beesmart.city/en/
strategy/how-smart-cities-boost-citi-

zen-engagement
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MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

rămâne încă o mare provocare 
pentru România. Discutăm în cadrul 
acestui interviu despre cât s-a făcut 
în România și ce urmează cu Bogdan  
Constantinescu ( foto), director general al 
companiei Braicata.

  
Reporter: Lucrați în în domeniu de 
ani buni, domnule Constantinescu.  
Care  credeți că sunt în acest mo-
ment problemele cu care se con-
fruntă administrațiile publice?
Bogdan Constantinescu: În pre-
zent, administrațiile publice locale sunt 
obligate să implementeze prevederile  
Ordonanței de urgență nr. 74 /2018 
pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 211/2011 privind regimul de-
șeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalaje-
lor și a deșeurilor de ambalaje și a Or-
donanței de urgență a Guvernului nr. 

Colectarea separată a 
deșeurilor biodegradabile 
este obligatorie de anul viitor

196/2005 privind Fondul pentru mediu 
privind implementarea conceptu-
lui plătește pentru cât arunci (PPCA). 
Majoritatea administrațiilor publice  
locale au implementat parțial prevederi-
le OUG 74, și anume doar introducerea 
contribuției pentru economie circulară,  
și, ca urmare, toți operatorii care prestea-
ză în cadrul contractelor de delegare au 
probleme în derularea serviciului.

Și care ar fi soluțiile în acest caz?
Soluțiile pentru implementarea PPCA 
sunt multiple, dar cea mai potrivită 
pentru România este aplicarea PPCA 
bazată pe frecvență și volum, prin care 
colectarea deșeurilor se face separat, pe 
tip de deșeu, în recipiente de anumite 
volume, cu o frecvență de colectare va-
riabilă. Acest sistem se realizează prin 
echiparea containerelor cu cipuri RFID 
și a mașinilor de colectare cu sistem de 
identificare a recipientelor. Acest sistem 

se poate completa cu sacul personalizat, 
preplătit sau inscripționat cu cod de bare. 

Alt sistem recomandat în speci-
al pentru zone aglomerate și zone  
rezidențiale este ECOINSULA. Aceasta 
este prevăzută cu sistem de identificare 
a celui care depune deșeurile , un sistem 
de monitorizare a gradului de umplere 
a recipientelor – care transmite un SMS 
operatorului în momentul în care sunt 
pline – și un sistem de monitorizare vi-
deo a eco-insulei, precum și un sistem 
de odorizare interioară, pentru a preveni 
răspândirea mirosurilor neplăcute. Ac-
cesul la fiecare recipient de depozitare 
din cele cinci categorii – hârtie și carton, 
mase plastice, metal, sticlă, reziduale – se 
face automatizat, numai în baza unui citi-
tor de coduri QR, care scanează codurile 
de pe sacii menajeri. Astfel, accesul per-
soanelor care nu fac parte dintre utiliza-
torii arondați nu este posibil.

Principiul „plătești pentru cât 
arunci“ se aplică beneficiarilor? În 
ce stadiu este proiectul și câte ora-
șe din România îl aplică la acest 
moment? 
În România se aplică foarte puțin 
PPCA. Sunt proiecte locale în care se 
aplică acest sistem, în special în care 
administrațiile publice locale sunt res-
ponsabile. Sistemul PPCA este în curs 
de implementare la nivel de Asociații 
de Dezvoltare Intercomunitară a Deșe-
urilor (ADI), urmând ca în cursul anului 
2021 să fie deja 3-4 ADI-uri care au im-
plementat PPCA, bazat pe sistemul de 
frecvență și volum.
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Există programe europene care 
trebuie implementate în orașele 
noastre? Care sunt și sancțiunile? 
Da, există Sistemele de Management 
Integrat al Deșeurilor (SMID) care 
trebuie implementate în 32 județe. 
Acestea sunt în diverse stadii de im-
plementare, estimând ca în anul 2021 
să fie funcționale toate cele 32 de sis-

teme. Sancțiunile în cazul neîmplinirii 
prevederilor contractelor de finanțare 
constau în penalități aplicate UAT-uri-
lor care nu au aplicat prevederile legale 
și restituirea sumelor prevăzute în pro-
gramele de finanțare.

Cum pot câștiga orașele din  
reciclarea gunoiului? 
Orașele câștigă în primul rând din 
punct de vedere al mediului, având o 
atmosferă curată și mai puțin po luată. 

Orașele pot câștiga financiar, din 
neplata penalităților pe care le-ar plă-
ti în situația în care nu și-ar înde plini 
țintele de reciclare și de deviere de la 
depozitare.

Ce ne rezervă viitorul, care sunt 
provocările pentru anul următor?

Pentru anul 2021 marea provocare o 
constituie implementarea sistemului 
PPCA în cât mai multe UAT-uri mai 
ales că va intra în vigoare și Legea nr. 
181/2020 privind gestionarea deșe-
urilor nepericuloase compostabile. 
Începând cu data de 1 ianuarie 2021, 
autoritățile administrației publice 
locale sau, după caz, subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale municipi-
ilor, respectiv asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora, trebuie 
să implementeze sistemul de colecta-
re separată a deșeurilor biodegradabile, 
să extindă colectarea separată din ușă 
în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, 
dublată de implementarea schemei  
„plătește pentru cât arunci“ și să în-
curajeze compostarea individuală în 
gospodăriile din mediul rural. 

PUBLICITATE

BOGDAN  
CONSTANTINESCU
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ÎN ACESTE VREMURI DIFICILE  

cauzate de COVID-19, este esențial 
să fim atenți la calitatea aerului pe care îl 
respirăm. Plămânii noștri și sănătatea 
sistemului respirator sunt sau urmează 
să fie puse la grea încercare în lupta cu 
virusul SARS-CoV-2. Ne dorim cu toții să 
trecem cu bine prin aceste încercări și să 
devenim mai  puternici, mai pregătiți, mai 
rezistenți. Ce putem face, fiecare dintre 
noi, pentru a ne ajuta sistemul respirator 
să fie mai bine pregătit pentru depășirea 
pandemiei de COVID-19?

Poluanții și influența lor asupra 
stării noastre de sănătate
Sănătatea sistemului respirator este di-
rect influențată de calitatea aerului cu 
care ne alimentăm plămânii. Un aer cu-
rat și proaspăt ne menține sănătoși, pro-
ductivi, cu o stare generală de bine. Știm 
însă că în aerul din interiorul locuințelor 
noastre există numeroși poluanți: praf, 
alergeni, mucegai, bacterii, viruși și alte 
substanțe despre care am auzit și știm 
cu toții. Ce vrem însă să vă aducem în 
atenție prin acest articol este un alt polu-
ant, deosebit de nociv pentru sănătatea 
umană: radonul. Radonul este carcino-
gen uman și este identificat de OMS ca 
fiind prima cauză de cancer pulmonar în 
rândul nefumătorilor.

Un poluant al calității aerului 
mai puțin cunoscut: radonul
Radonul este un gaz radioactiv care se 
degajă în mod natural din pământ. El se 
află în pământ de când lumea și așa va 
rămâne mereu, ca parte din radioacti-
vitatea naturală față de care suntem per-
fect adaptați ca specie. Ce a făcut însă ca 
radonul să devină o problemă a timpu-
rilor noastre, ce anume l-a propulsat în 

Care este pericolul din aerul 
respirabil din casa fiecăruia

rândul principalilor poluanți ai calității 
aerului? Chiar noi, oamenii. Pentru că 
acumularea de radon în aerul din interi-
or reprezintă o consecință a progresului 
tehnologic și un rezultat direct al acțiu-
nilor noastre. Reducerea ventilației natu-
rale prin închiderea etanșă a ferestrelor și 
ușilor și lipsa aerisirii frecvente conduce 
la creșterea concentrației de radon în ae-
rul din interior. Radonul degajat în mod 
natural din sol și din materialele de con-
strucții se acumulează în interior, iar, dacă 
ventilația naturală nu îi oferă cale de ieșire, 
concentrațiile de radon cresc și pot deve-
ni periculoase pentru sănătatea umană.

Radonul: o problemă invizibilă
Când intrăm într-o încăpere neaerisită 
sau cu o calitate precară a aerului, sim-
țim imediat că aerul este irespirabil și 
luăm măsuri imediate. Sesizăm imediat 
unii poluanți ai calității aerului, precum 
mirosuri provenite din diverse produse 
de curățenie, fum de țigară, praf etc., dar 
pentru radon nu avem simțuri care să 
ne ajute să-i identificăm prezența. Invi-

zibil, incolor, inodor, radonul radioactiv 
poate fi identificat doar de echipamente  
speciale de detecție. 

Cum acționează radonul  
asupra plămânilor?
Radonul provine din elemente radioac-
tive prezente în mod natural în sol și are 
un timp de înjumătățire de 3,8 zile. Acest 
timp este suficient pentru a se deplasa 
spre încăperile situate la subsol și parter, 
unde se concentrează în spații închise,  
ventilate necorespunzător. Ajuns în inte-
rior, radonul se dezintegrează și dă naște-
re unor descendenți de viață scurtă, cu 
timpi de înjumătățire de ordinul minu-
telor și respectiv milisecundelor. Acești 
descendenți de viață scurtă se lipesc de 
particulele de praf prezente în aer și, prin 
inhalare, ajung în sistemul respirator. Cu 
cât particulele de praf sunt mai fine, cu 
atât pătrund mai adânc în sistemul res-
pirator, unde emit radiații care produc 
leziuni la nivelul ADN-ului. Leziunile care 
nu sunt reparate corespunzător conduc 
la apariția unor mutații în celulele țesu-
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tului pulmonar, mutații care reprezintă 
primul pas spre apariția cancerului. 

De reținut un aspect important: ra-
donul, fiind gaz, este inspirat și exhalat. 
Ceea ce contribuie însă decisiv la efectul 
periculos al radonului asupra sănătății 
umane sunt descendenții lui de viață 
scurtă care se atașează de particulele 
prezente în aer și prin inhalare ajung în 
plămâni unde se fixează și emit radiații 
care produc leziuni pulmonare. Mai mult 
de 95% din efectele dăunătoare asupra 
sistemului respirator sunt provocate de 
descendenții de viață scurtă și sub 5% din 
efecte sunt provocate de radonul gaz.

De la ce concentrații radonul 
devine periculos?
În legislația noastră, nivelul de referință 
stabilit pentru radon este de 300 Bq/m3. 
1 Bequerel înseamnă o dezintegrare pe 
secundă și reprezintă unitatea de măsură 
pentru activitatea unei surse de radiații. 

Directiva Europeană 2013 /59/ 
EURATOM prevede necesitatea pro-
tecției populației împotriva expunerii la 
radon și specifică faptul că nivelul de re-
ferință pentru radon în țările membre UE 
nu trebuie să depășească nivelul de 300 
Bq/m3. Cu toate acestea, studii epide-
miologice extinse efectuate în America 
de Nord, Europa și China arată că riscul 
asociat expunerii la radon crește cu 16% 
pentru fiecare 100 Bq /m3. Iată de ce 
OMS recomandă un nivel de referință 
de 100 Bq/m3, sub care riscul este ne-
semnificativ. Cu toate acestea, o valoare 
de 100 Bq/m3 nu poate fi impusă în toa-
te țările membre UE, deoarece stabilirea 
nivelului de referință trebuie efectuată în 
funcție de particularitățile geologice ale 
solului și de concentrațiile de radon pre-
zente în sol. În România există zone cu 
risc crescut de radon, deoarece radonul 
provine din seria radioactivă a uraniului, 
iar în țara noastră uraniul se găsește în sol 
în concentrații ridicate.

Prin transpunerea Directivei Europe-
ne 2013/59/EURATOM, în țara noastră 
este impusă necesitatea măsurării  

nivelului de radon la toate locurile de 
muncă aflate la parter și subsol și în clă-
dirile cu acces public.

Cum măsurăm radonul?  
De ce radonul trebuie plasat  
în contextul calității aerului?
Așa după cum am precizat mai sus,  
radonul trebuie privit prin prisma des-
cendenților săi de viață scurtă care se li-
pesc de aerosoli și de particule de praf și 
prin inhalare ajung în sistemul respirator. 
Un aer curat, cu o prezență redusă a im-
purităților, reduce numărul descendenți-
lor care se pot fixa în sistemul respirator și 
implicit efectul acestora asupra țesutului 
pulmonar.

Radonul poate fi măsurat folosind 
echipamente inteligente de detecție 
care măsoară în timp real 6 parametri ai 
calității aerului: radon, gaze organice vo-
latile, dioxid de carbon, temperatură, pre-
siune și umiditate. Aceste echipamente 
de detecție transmit datele în timp real și 
avertizează în cazul în care valorile fiecă-
rui parametru ies din intervalele normale 
specifice fiecăruia în parte. 

Din experiența specialiștilor 
Specialiștii noștri în protecție radiologi-
că, experți recunoscuți la nivel european, 
spun că a cunoaște e primul pas spre a te 
proteja. Studiile desfășurate de aceștia au 
contribuit la conștientizarea riscului aso-
ciat expunerii la radon și la implementa-
rea unor măsuri simple și eficiente de 
reducere a nivelului de radon în interior. 

Pornind de la schimbarea obiceiurilor 
de aerisire a încăperilor și până la moni-
torizarea în timp real a concentrației ac-
tivității de radon, măsurile sunt simple, 
la îndemână și nu implică costuri mari în 
comparație cu beneficiile obținute.

Me m b r i  î n  Eu ro p e a n  R a do n  
Association și în European Radiation 
Dosimetry Group, mereu la curent cu 
ultimele noutăți științifice, experții noș-
tri vă pun la dispoziție echipamente de 
detecție și experiența lor de peste 20 de 
ani în domeniul protecției la radiații. 

Proiectul pilot de monitorizare în timp 
real a radonului desfășurat în cadrul Alba 
Iulia Smart City a fost unul de succes și 
au urmat apoi zeci de proiecte prin care 
a fost monitorizat radonul în instituții 
medicale din România. Monitorizarea 
în timp real a radonului s-a suprapus cu 
apariția pandemiei COVID-19, rezultate-
le obținute fiind foarte interesante. 

Proiectele începute în octombrie anul 
trecut continuă și în acest an, deoarece 
dorim să aducem și noi bucățica noas-
tră de bine la Binele Comun, arătându-ne 
astfel recunoștința față de efortul perso-
nalului medical care merită toată apreci-
erea noastră în special în aceste vremuri 
dificile. Toate aceste proiecte au fost pro 
bono, deoarece am considerat că este de 
datoria noastră să contribuim la reduce-
rea principalilor factori de risc pentru 
sănătatea sistemului respirator uman. 

Ca mențiune, cele mai mari valori de 
radon se înregistrează în perioada se-
zonului rece (octombrie – aprilie), adică 
exact în perioada în care ne petrecem cea 
mai mare parte a timpului în interiorul 
clădirilor. 

Ce se întâmplă  
pe plan internațional
Atenția se îndreaptă în principal spre 
locurile de muncă și instituțiile cu acces 
public, unde factorii de decizie trebuie 
să ia măsuri pentru reducerea nivelului 
de radon. De o atenție specială trebuie 
să se bucure instituțiile cu grad mare de 
ocupare: căminele de bătrâni, spitalele, 
școlile, grădinițele și creșele, primăriile, 
secțiile de poliție etc. 

Pornind de la acestea, prin comunicare 
eficientă și conștientizare, populația tre-
buie sensibilizată și corect informată cu 
privire la riscul expunerii la radon. Mulți 
pași sunt de făcut, dar după cum este 
bine știut, un drum oricât de lung începe 
întotdeauna cu un prim pas: în acest caz, 
acest prim pas îl reprezintă cunoașterea 
și conștientizarea problemei generate de 
expunerea la radonul prezent în aerul pe 
care îl respirăm. 
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europeană cunoscută ca unul dintre 
cele mai inovatoare orașe din Europa, declara-
tă în repetate rânduri cel mai bun oraș pentru 
calitatea vieții. Orașul danez a implementat 
de-a lungul timpului proiecte inovatoare 
menite să stimuleze dezvoltarea economică 
și creșterea calității vieții urbane, devenind în 
prezent definiția conceptului de „smart city“. 

Construcția strategică a capitalei daneze 
ca oraș inteligent a fost susținută în ultimii 
30 de ani și de compania Ramboll, care, prin 
abordare multidimensională a soluțiilor ur-
bane, a contribuit la dezvoltarea termenului  
„Copenhagenizing“, termen care a devenit de-
finiție a strategiilor de  îmbunătățire a calității 
vieții urbane pentru Europa.

„Pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetă-
țenilor orașului, administrația locală din Co-
penhaga a ales să folosească soluțiile smart 
fără a pierde din vedere imaginea de ansamblu 
și cu scopul a susține strategia de dezvoltare 
pe termen lung a orașului“, a precizat Silviu 
Stoica, director general Ramboll în România.

Sistemul de termoficare
Un bun exemplu este sistemul de încălzire 
centrală din Copenhaga, dezvoltat împreună 

cu compania Ramboll. Ramboll a jucat un rol 
cheie în planificarea, proiectarea, construirea 
și operarea acestui sistem în ultimii 45 de ani. 
Sistemul preia practic căldura rezultată din ge-
nerarea de energie electrică și o distribuie că-
tre toate clădirile din oraș. În prezent, sistemul 
furnizează căldură unei suprafețe de peste 50 
de milioane de m2 și este aproape neutru din 
punct de vedere al emisiilor de carbon.

Metroul
O altă inițiativă smart cheie pentru oraș este 
metroul din Copenhaga. Acesta este un sis-
tem de metrou fără conducător, complet 
automatizat, parțial subteran, parțial aerian 
și cu secțiuni scurte la nivelul solului. Metroul 
existent are o lungime de 21 km (dintre care 
aproximativ 10 km în tuneluri) cu 22 de stații. 
Viitorul Metro Cityring va fi complet subteran, 
va avea 15 km lungime și 17 stații de metrou. 
Ramboll este implicat în toate fazele proiectu-
lui, de la studiu de fezabilitate, până la punerea 
în funcțiune atât pentru metroul existent, cât 
și pentru viitorul Metro Cityring. 

Cartierul Nordhavn
Nordhavn este cel mai mare proiect de dez-
voltare urbană din Scandinavia și regândește 

modul în care viața cetățenilor poate fi îm-
bunătățită prin soluții sustenabile inteligente 
ce reunesc domeniile energie, mediu, trafic 
și amenajare urbană. În următorii 50 de ani, 
zona urmează să fie extinsă pentru a găzdui 
40.000 de locuitori și 40.000 de locuri de 
muncă. În prezent, Ramboll este implicat în 
proiecte complexe de dezvoltare a arterelor de 
transport ce deservesc cartierul, precum și în 
proiecte zonale de dezvoltare urbană.

Ramboll
Ramboll este o companie lider în domeniul 
ingineriei, proiectării și consultanței de me-
diu, fondată în Danemarca, în anul 1945. Anul 
acesta, la împlinirea a 75 de ani de existență, 
Ramboll are o acoperire globală de 300 birouri  
în 35 de țări, cu peste 16.500 experți angajați. 
Ramboll combină experiența locală cu exper-
tiza globală pluridisciplinară și multisectoria-
lă, pentru a livra soluții relevante, care fac cu 
adevărat o diferență pentru clienți, oameni și 
societate.

În România, Ramboll este prezentă de 
peste 20 de ani, cu peste 100 de angajați și 
proiecte de succes implementate în dome-
niul mediului și al dezvoltării durabile pentru 
clienți publici și privați. 

Ramboll South East Europe s.r.l.
www.ramboll.com
tel: 021 232 0182
fax : 021 232 1889
e-mail: rambollsee@ramboll.com

Studiu de caz de oraș inteligent: Copenhaga
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PÂNĂ ÎN ANUL 2030, CONFORM 

Agendei pentru Dezvoltare  
Durabilă a ONU (ADD), adoptată de 
liderii mondiali încă din 2015, orașele și 
alte localități trebuie să atingă nivelul de 
dezvoltare durabilă, favorabile incluziu-
nii, să devină sigure și reziliente. Conform 
ADD, în termen de zece ani de acum în-
colo, autoritățile publice trebuie să creeze 
cadrul optim pentru asigurarea accesu-
lui tuturor la locuințe adecvate, sigure și 
la prețuri accesibile, precum și la servicii 
de bază performante care să conducă la 
creșterea calității vieții. Edilii vor trebui 
să asigure accesul tuturor cetățenilor la 

FONDURILE EUROPENE,  
principalul „motor de 
dezvoltare“ a orașelor viitorului

sisteme de transport sigure, intermoda-
le și durabile, la prețuri accesibile, să îm-
bunătățească siguranța rutieră, în special 
prin extinderea transportului public și 
acordarea unei atenții speciale nevoilor 
persoanelor aflate în situații vulnerabile. 

Până în 2030, trebuie consolidată ur-
banizarea durabilă, favorabilă incluziunii 
și întărirea capacității de planificare ur-
bană și management participativ, ținând 
cont inclusiv de protejarea și conserva-
rea patrimoniului cultural și natural al  
comunitățiilor. 

Mediul este o componentă majoră 
pentru care se cere reducerea emisiilor 

cu efect de seră și implicit a impactului 
negativ pe cap de locuitor al orașelor asu-
pra mediului, acordând o atenție speci-
ală calității aerului, gestionării deșeurilor 
municipale, precum și mobilității urbane 
și interurbane. 

Spațiile publice în general și spațiile 
verzi în special trebuie regândite, extinse 
și să devină sigure, favorabile incluziunii 
și accesibile, în special pentru femei și 
copii, persoane vârstnice și persoane cu 
dizabilități. 

De asemenea, trebuie întărită rezili-
ența la dezastre, prin dezvoltarea și im-
plementarea, în conformitate cu Cadrul 
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de la Sendai pentru reducerea riscurilor 
de dezastre în perioada 2015-2030, a unui 
management holistic al riscului la dezas-
tre la toate nivelurile.  

De la finanțare 
 la implementare
În acest context, al atingerii țintelor 
stabilite la nivel european, compania 
Urban Scope, ca integrator de servicii 
dedicate dezvoltării durabile a locali-
tăților, pune la dispoziția autorităților 
publice cea mai performantă echipă de 
consultanți pentru dezvoltarea de pro-
iecte de mobilitate urbană, regenerare 
urbană și eficiență energetică. Echipa 
sa de profesioniști este formată din 30 
de experți permanenți și 20 de experți 
asociați, dedicați. 

Compania a atins astfel o cifră de  
400 milioane euro bani europeni atrași 
pentru investiții în orașele din România 
în perioada 2016 -2020. Proiectele au 
avut un caracter integrat, fiind de o reală 
utilitate pentru creșterea calității vieții în 
comunitățile în care au fost implementa-
te. Beneficiarii finanțărilor sunt municipii 
precum: Sibiu, Constanța, Iași, Buzău, 
Galați, Focșani, Drobeta Turnu Severin, 
Călărași etc..

Conceptele Urban Scope de dezvolta-
re incluse în aceste proiecte au presupus: 
sisteme inteligente de management al 

traficului și transportului public, soluții 
de sistematizare rutieră cu introducerea 
benzilor unice de transport, centre de co-
mandă și control pentru monitorizarea 
utilităților publice, sisteme inteligente de 
iluminat ecologice cu telemanagement, 
crearea de hub-uri de transport, solu-
ții alternative de mobilitate, platforme  
software de integrare a soluțiilor de mo-
bilitate, concepte de regenerare urbană 
care includ elemente de economie circu-
lară, precum și alte soluții complementa-
re care vor conduce la creșterea standar-
dului de viață al cetățenilor în România. 

Pe scurt, Urban Scope construiește și 
modelează orașe pentru oameni și nevo-
ile lor curente.

„Proiectele implementate de noi sunt 
apreciate ca având un impact benefic în 
ceea ce privește îmbunătățirea aspecte-
lor de locuire, mobilitate, eficiență ener-
getică și creare de spații publice în care 
să simți apartenența. Atuul nostru este 
acela că noi creăm sinergii între concep-
tele de regenerare și mobilitate urbană 
în condiții de eficiență energetică, dar 
în același timp avem grijă și de proteja-
rea mediului. Suntem o echipă creativă, 
cu multă experiență, și determinată să 
propună autorităților publice să utilizeze 
cele mai noi tehnologii așa încât să putem 
contribui cu succes la dezvoltarea proiec-
telor ce vor susține dezvoltarea orașelor 

viitorului. Noi privim proiectele într-o 
abordare în care toate elementele sunt 
interconenctate și toate împreună pot 
crea valoare adăugată pentru creșterea 
calității vieții cetățenilor“, a precizat Radu 
Dragomir, CEO Urban Scope.

Urban Scope colaborează îndea-
proape și cu parteneri privați, furnizori 
de tehnologii, alături de care pot mai 
departe să contribuie la dezvoltarea pro-
iectelor durabile sectorului public. Ciclul 
unui proiect se poate extinde și pe cinci 
ani, de aceea trebuie create parteneriate 
pe termen lung pentru a asigura imple-
mentarea corectă și la timp a acestuia, în 
mod special în cazul proiectelor finanțate 
cu fonduri nerambursabile.

„Suntem diferiți față de alte companii 
din domeniu, pentru că noi avem o abor-
dare de tip «turn key solutions provider» 
putând asigura consultanță pentru toate 
fazele de implementare astfel ca atât in-
vestitorul, cât și executantul să aibă un 
partener de încredere care poate asigu-
ra know how-ul necesar implementării 
unui proiect de succes. 

Ne-am pregătit pentru noul exercițiu 
financiar al Uniunii Europene  2021 – 
2027 și avem planificat să obținem prin 
proiectele lansate în parteneriat cu mu-
nicipalitățile din România un volum de 
fonduri atrase nerambursabile care va 
depăși 1 miliard de euro“, a mai precizat 
Radu Dragomir.

Reprezentantul companiei Urban  
Scope consideră că a sosit momentul pro-
movării de soluții integrate de tip systems 
of systems și că timpul soluțiilor privite 
individual, total independente, a trecut.  

Trăim în era dezvoltării inteligenței ar-
tificiale, big data și alte concepte la care 
administrația publică și mediul privat 
trebuie să adere cât mai curând pentru a 
putea susține dezvoltarea. Uniunea Euro-
peană oferă cadrul și banii necesari pen-
tru a implementa viitoarele platforme de 
smart city, este nevoie doar de o strategie 
bine făcută și o echipă de implementare 
experimentată, iar Urban Scope este, 
AICI, ACUM  pregatită în acest sens. 

RADU DRAGOMIR
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ACTORI ESENȚIALI ÎN FINANȚAREA DIGITALIZĂRII LA NIVEL  

local vor fi Autoritățile de Dezvoltare Regională și Cen-
trele Europene de Inovare Digitală. Interviu cu Sabin Sărmaș,  
președinte ADR.

Reporter: Cât de importantă este digitalizarea pentru 
administrațiile publice locale?
Sabin Sărmaș: Anul 2020 a fost un an dificil pentru administrația 
publică, în contextul răspândirii globale a pandemiei COVID-19. 
Instituțiile publice au fost nevoite să se reinventeze și să folosească 
mijloace digitale în realizarea sarcinilor de serviciu, în procedurile 
interne și în relația cu cetățenii. 

Administrațiile publice locale sunt instituțiile administrative în 
care cetățenii au cea mai mare încredere, cu care interacționează cel 
mai frecvent și de la care au și cele mai multe așteptări. Digitalizarea 
marilor sisteme naționale fără a digitaliza și administrația locală nu 
ar reprezenta decât un proces îndeplinit pe jumătate. 

În acest an, autoritățile guvernamentale și instituțiile publice loca-
le au fost puse în fața unei alegeri decisive: fie își redefinesc modul în 
care își continuă activitatea, prin mijloace online care evită riscurile 
crizei sanitare, fie riscă să devină focare de infecție sau de ineficiență.

Administrația publică, prin Guvernul României, a ales să intensi-
fice eforturile de digitalizare. Este convingerea mea că digitalizarea 
este esențială pentru activitatea administrațiilor locale în prezent, 
dar și în viitor. 

Cum credeți că trebuie abordată problema digitalizării 
acestora, fiecare să construiască propriul sistem în func-
tie de ce a făcut pănă acum sau să existe o soluție unică 
pentru toate primăriile?
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și-a propus să fie 
punctul de contact între instrumentele digitale moderne și nevoile 
sectorului public. Administrațiile publice locale sunt un exemplu 
bun pentru cum putem demara un proces de interoperabilizare. În 
general, serviciile publice pe care administrațiile locale se angajea-
ză să le livreze comunităților sunt similare pentru municipii, orașe, 
comune și sate. Evident, există particularități, dar există și servicii 
standardizate, cum sunt serviciile comunitare de utilitate publică: 
transportul public, apa și canalizarea, iluminatul public, salubritatea. 
Acestea sunt serviciile care contribuie cel mai mult la calitatea vieții 
comunităților locale. 

Provocările în privința digitalizării sunt specifice fiecărei admi-
nistrații locale în parte. Cu toate acestea, există tipare care se repe-

tă atât în privința nevoilor instituțiilor, cât și a proceselor ce pot fi 
digitalizate. Impunerea unor soluții unice noi, mai ales în situația în 
care există deja implementări, ar fi un demers complicat, deoarece 
ar presupune un efort de înlocuire a unor sisteme care funcționează 
deja, cu care funcționarii sau cetățenii sunt deja obișnuiți.

Pe de altă parte, acolo unde sunt necesare implementări care 
pot fi utilizate la nivel național si care nu au echivalent în piața 
privată, implementarea unei soluții unice poate fi o abordare 
câștigătoare.

Cea mai bună variantă este modelul hibrid: cel în care lăsăm piața 
să propună soluții într-o competiție deschisă, care va crește calita-
tea platformelor existente și, în același timp, implementăm soluții 
unice pentru administrațiile care nu au capacitatea de a beneficia 
de propriile implementări sau pentru soluții cu utilizare națională. 
Un aspect important este acela de avea politici de reutilizare a co-
dului sursă, asupra căruia o instituție a statului are deja drepturi de 
proprietate intelectuală: în situația în care o primărie de municipiu 
deține IP-ul pentru o platformă software, aceasta poate fi adaptată 
și utilizată gratuit de către orice altă primărie din România.

Extrem de important pentru procesul de transformare digitală 
este definirea corectă de standarde de date, de cerințe funcționale 
și nonfuncționale pe care absolut toate soluțiile din sistemul public 
trebuie să le îndeplinească, indiferent de furnizor.

Un astfel de exemplu hibrid este ecosistemul din jurul platfor-
mei ghiseul.ro. În acest an, am reușit să integrăm toate serviciile 
comunitare de utilitate publică în platforma ghiseul.ro, o platformă 
națională unică. Colectarea rapidă și eficientă a taxelor pentru aceste 
servicii înseamnă bani la îndemâna comunităților care au nevoie de 
ei. Pe de altă parte, toate sistemele cu care comunică sunt furnizate 
de actori privați care au făcut implementări pentru fiecare primărie 
în parte. Această integrare este un exemplu de interoperabilitate: 
servicii publice sunt standardizate sub aspect legal, dar și digital, iar 
apoi sunt adăugate într-un sistem informatic centralizat. 

Digitalizare 
la nivel local
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Care ar fi pașii pe care ar trebui să îi urmeze o autoritate 
publică locală pentru a începe programul de digitalizare? 
Sunt câțiva pași concreți care pot fi făcuți foarte rapid și care pot da 
rezultate imediate. Din cele spuse anterior, înrolarea unei primării în 
ghiseul.ro este practic primul pas pe care instituția îl face spre digitali-
zare și spre interoperabilitate. 

Printre cele mai importante măsuri pentru digitalizare trebuie să 
menționez noua legislație pentru semnătura electronică – OUG  nr. 
38/2020, prin care am revoluționat relația digitală între stat, cetățeni și 
organizații private. 

Adoptată la inițiativa ADR, imediat după instaurarea stării de urgență, 
această legislație permite tuturor instituțiilor publice să accepte înscri-
suri în format electronic de la cetățeni și de la companii și să răspundă 
prin mijloace electronice.

La Autoritatea pentru Digitalizarea României, administrăm și alte 
platforme care contribuie la dezvoltarea digitalizării. De exemplu, Punc-
tul de Contact Unic electronic (PCUe) este un portal care constitutie o 
interfață între cetățeni sau companii private și administrațiile publice 
care oferă servicii. Portalul permite comunicarea bidirecțională între 
solicitanți și instituțiile publice, astfel încât procedura operațională de 
soluționare a unei cereri este realizată 100% online, de la completarea 
și transmiterea dosarului, până la eliberarea de către instituțiile publice 
a autorizațiilor, avizelor, certificărilor, calificărilor etc. 

Trebuie să subliniez că un proces real de transformare digitală începe 
cu o analiză detaliată a proceselor din instituție, similară unei analize 
de business: identificarea acestora, simplificarea și îmbunătățirea lor, 
analiza soluțiilor existente, propunerea unei arhitecturi IT noi pe baza 
tuturor pașilor anteriori, ca mai apoi să trecem la ultima fază, aceea de 
implementare efectivă.

În niciun caz nu trebuie să uităm de resursa umană care trebuie im-
plicată în tot acest proces și care trebuie, de asemenea, pregătită din 
punct de vedere al competențelor pentru a face față unui alt mod de 
lucru. O autoritate publică nu este astăzi pregătită sa parcurgă singu-

ra un astfel de proces. Este nevoie de parteneri din mediul privat, care 
cunosc bine fiecare dintre aceste etape, care sunt capabili să parcurgă 
un astfel de proces înaintea implementării. Acest este un proces care, 
realizat temeinic, durează câteva luni.

Care ar fi cel mai important dintre procese?
În funcție de obiectivele și de tipul instituției, procesele pot avea un im-
pact mai mic sau mai mare. Dar întrebarea dumneavoastră îmi aduce 
aminte de o vorbă celebră a generalului american George S. Patton: Un 
plan decent, aplicat eficient acum, este mai bun decât un plan perfect 
pus în aplicare săptămâna viitoare. 

În contextul sanitar și economic în care ne aflăm, cel mai important 
proces este cel care poate fi rapid implementat. Procesele despre care 
am discutat până acum – colectarea online prin ghiseul.ro, comunica-
rea 100% online pe baza înscrisurilor în format electronic, soluționa-
rea prin instrumente electronice a solicitărilor – toate sunt disponibile 
imediat, la un e-mail distanță. Colegii mei vă stau la dispoziție, le puteți 
scrie la contact@adr.gov.ro. 

Odată acești primi pași realizați, efortul trebuie să se concentreze 
către procesele care au impact asupra unui număr mare de beneficiari, 
care pot salva sute de mii sau milioane de ore pierdute și care au un 
impact major în productivitatea muncii.

Care ar fi sursele de finanțare?
Pentru transformarea digitală a administrației va fi nevoie de un pro-
gram ambițios și de alocări bugetare corecte. Șansa administrațiilor 
publice locale este imensă astăzi – sunt disponibile fonduri prin Meca-
nismul european de redresare și reziliență NextGenerationEU, viitoarele 
Programe Operaționale Regionale sau Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR). 

Oglindind deciziile luate la nivel european, prin cele mai importante 
instituții ale sale – Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și 
Parlamentul European, Guvernul a făcut din transformarea digitală a 
instituțiilor publice locale și centrale o prioritate de prim rang pentru 
următorul exercițiu financiar european. 

Așa cum spuneam anterior, primul pas în procesul de digitalizare este 
analiza proceselor instituției, care duce în final la o propunere tehnică. 
Din păcate, acesta este un demers realizat superficial în prezent, fapt 
care duce la rezultatele proaste cu care ne confruntăm. Am reușit să 
propunem în OUG 155/2020 un buget de peste 100 de milioane de lei, 
disponibili pentru realizarea acestor documentații tehnice premergă-
toare etapelor de implementare a digitalizării în sistemul public.

De asemenea, actori esențiali în acest proces de digitalizare la nivel 
local vor fi Autoritățile de Dezvoltare Regională și Centrele Europene 
de Inovare Digitală, care vor oferi simultan îndrumare și oportunități 
de finanțare.

Prin fondurile substanțiale puse la dispoziție de Uniunea Europeană 
și prin acțiunile cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, 
vom lucra împreună pentru a asigura cele mai bune soluții necesare 
transformării digitale. 

SABIN SĂRMAȘ
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Aveți o statistică privind digitalizarea instituțiilor  
din România?
Digitalizarea instituțiilor este un proces ce necesită o evaluare com-
plexă. Pentru o instituție ca ADR, este oricum mai relevantă statistica 
despre digitalizarea serviciilor publice administrate de respectivele insti-
tuții. Acesta este un proces aflat în lucru, un registru al tuturor serviciilor 
publice din România, care ne va asigura o perspectivă corectă în ceea ce 
privește performanțele digitale ale administrației publice și potențialul 
extraordinar al transformării digitale. 

Scopul ADR nu a fost și nu va fi niciodată acela de a digitaliza biro-
crația. Noi ne-am propus să eficientizăm procesele. Digitalizarea nu 
înseamnă scanarea unor documente și hârtii, păstrate apoi în for-
mat electronic. Digitalizarea înseamnă schimbarea modului de lucru 
și optimizarea procedurilor, pentru o productivitate mai ridicată în  
administrație.

Aici cred că este utilă distincția dintre digitizare, digitalizare și trans-
formare digitală. Obiectivul nostru fundamental este transformarea 
digitală, care reprezintă o schimbare a paradigmei. 

Digitizarea înseamnă transformarea datelor din format analogic în 
format digital. O coală de hârtie scanată este o coală de hârtie digitizată.

Digitalizarea presupune utilizarea, prin analiză, centralizare și proce-
sare, a datelor digitale și digitizate. Computerul de bord al mașinii, care 
înregistrează date despre starea sistemelor de funcționare și le livrează 
șoferului, este un exemplu de digitalizare.

Transformarea digitală reprezintă o abordare complet nouă. Preluând 
exemplul de mai sus, o mașină care se conduce singură, integrând date 
despre sistemele de funcționare, informații generate de senzori, precum 
și acțiuni tipice unui șofer – schimbarea automată a benzii, frânarea 
automată – este o mașină care a trecut la etapa transformării digitale.

Acest obiectiv al ADR este realizabil prin integrarea unor procese și 
tehnologii inovative. Pasul cu adevărat provocator este cel referitor la 
crearea unei administrații digitale, mai suple, inteligentă și centrată pe 
nevoile cetățeanului.

Când estimați că  vom avea servicii digitale exclusive măcar 
în toate municipiile  din țară?
Această estimare este, la fel ca în cazul întrebării precedente, dificil de 
 realizat, dar trebuie să înțelegem că digitalizareaa este un proces con-
tinuu, în care va trebui să investim mereu pentru a face față unor noi 
tipuri de provocări. Convingerea mea este că, odată cu finalizarea ana-
lizei serviciilor publice electronice, vom putea să livrăm soluții nu doar 
pentru municipii, ci pentru toate unitățile administrativ-teritoriale. 

În altă ordine de idei, aceste sisteme ale administrației locale depind 
de infrastructura IT&C a instituțiilor centrale, a marilor sisteme ce sunt 
responsabile de evenimentele de viață. Fără o digitalizare a acestora, cu 
greu putem vorbi despre o evoluție în același sens a municipiilor. Acest 
demers este unul care va evolua în paralel și putem avea speranțe că în 
2-3 ani o să avem o cu totul altă față a serviciilor publice din România. 

Dacă luăm alte repere europene, ale unor țări care au atins cele mai 

ridicate standarde în domeniu, putem observa că vorbim despre un 
demers de 8-10 ani și o strategie pe termen lung. Victorii de etapă putem 
avea, așa cum spuneam, mult mai repede.

Care este strategia ADR pentru anul următor?
Obiectivele noastre pentru 2020 pot fi rezumate astfel – scoatem statul 
din statul la coadă și transformăm cozile în click-uri. Pentru 2021, avem 
în vedere câteva proiecte esențiale: 
Cloud-ul Guvernamental
Am ales o abordare care se bazează pe un cloud hibrid - un cloud care 
conține atât o componentă privată pentru datele sensibile pe care in-
stituțiile trebuie să le protejeze, cât și o componentă publică care este 
conectată cu cloud-ul privat. Aceasta este o opțiune urmată de multe 
state, o tendință în creștere în ceea ce privește cloud-ul, în întreaga lume. 
A avea o componentă cloud privată este o opțiune justificată, atâta timp 
cât trebuie să protejăm datele guvernamentale critice, să protejăm con-
fidențialitatea cetățenilor și să respectăm legislația europeană și națio-
nală existentă (GDPR fiind un obiectiv principal).
 Identitatea electronică – eID
Proiectul ADR privind platforma software centralizată pentru iden-
titate digitală (PSCID) a fost contractat în acest an și este în curs 
de implementare. PSCID va permite asigurarea identității electro-
nice unice a fiecărui cetățean care utilizează servicii electronice de  
e-guvernare, fiind un instrument esențial în digitalizarea tuturor 
serviciilor publice. La acest moment, instituțiile publice oferă mai 
multe tipuri de identități, cu mai multe niveluri de încredere. Odată 
cu implementarea PSCID, ele nu vor dispărea, ci vor merge într-un 
Registru electronic național, centralizat, care va standardiza gradul 
de încredere la nivelul maxim.
Interoperabilitatea
Interoperabilitatea bazelor de date este un element esențial pentru 
transformarea digitală a sectorului public. Situația din prezent, în care 
constatăm lipsa de interoperabilitate în infrastructura digitală, este un 
mare dezavantaj – nu există un transfer de informații între bazele de 
date ale instituțiilor publice. 

Este nevoie să introducem principiul „once-only“, astfel încât infor-
mațiile gestionate de o instituție publică să fie accesibile și pentru alte 
instituții. Cetățeanul nu va mai fi nevoit să furnizeze aceleași date de 
fiecare dată când interacționează cu autoritățile statului.

Odată implementată, interoperabilitatea va reduce semnificativ tim-
pul necesar pentru gestionarea unui serviciu public, va asigura trasabili-
tatea și va crește foarte mult transparența serviciilor publice. 

În ADR, am identificat o soluție de interoperabilitate pe care am în-
ceput să o testăm, iar rezultatele sunt încurajatoare. Vom putea să o 
implementăm într-un orizont de timp mult mai apropiat decât mulți 
s-a aștepta – avem încredere că anul viitor va fi gata.

În concluzie, îi invit pe reprezentanții instituțiilor publice să se alăture 
revoluției tehnologice. 

Împreună, #DigitalizămRomânia! 

Ghidul soluţiilor Smart City
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Ghidul soluţiilor Smart City

CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII  

cetățenilor este principalul obiec-
tiv pe care Primăria Cluj-Napoca îl ur-
mărește, iar dimensiunea verde, digita-
lizarea serviciilor publice și crearea unei 
comunități reziliente, care să participe 
activ la generarea și realizarea proiecte-
lor în oraș reprezintă principalele direcții 
pentru realizarea acestui obiectiv.

În acest secol tehnologic, orice  
demers valoros pentru comunitate este 
fundamental să aibă o dimensiune „ver-
de“ clar definită și asumată. Astfel, smart 
city este obligatoriu să includă și ceea ce 
înseamnă green city.

„Clujul verde“ este un amplu program 
prin care Primăria Cluj-Napoca va ame-
naja peste 100 ha de noi spații verzi și ur-
mărește atingerea cifrei de 100.000 noi 
arbori plantați până în 2030. Aceste de-
mersuri sunt dublate de montarea unor 
rețele de senzori și stații pentru măsu-
rarea calității aerului, apei și solului, 
precum și realizarea unor culoare verzi 
de mobilitate la nivelul municipiului. 
De asemenea, până în 2026, transpor-
tul public din municipiu va fi 100% eco, 
nepoluant, deja fiind realizate investiții 
majore în flota electrică a orașului (zeci 
de tramvaie, troleibuze și autobuze elec-
trice noi au fost introduse în circulație 
în ultimii 2 ani la Cluj). În același timp, 
Primăria avansează proiecte colaborati-
ve de mobilitate smart cu impact asupra 
zonei metropolitane precum metroul și 
trenul metropolitan.  

Antonia, primul funcționar 
virtual din România
În ceea ce privește digitalizarea servici-
ilor publice, în prezent la Cluj-Napoca 
sunt funcționale peste 175 de proceduri 
digitale care facilitează interacțiunea 

Cluj-Napoca - new smart: 
Verde. Digital. Rezilient



PUBLICITATE

dintre cetățean și administrație. Este impor-
tant să o amintim pe Antonia - primul func-
ționar virtual din România, care reprezintă 
de fapt primii pași în utilizarea inteligenței 
artificiale în sistemul public și care, cu ajuto-
rul fondurilor europene, crește în continuare. 

Un alt exemplu relevant în special, în con-
textul pandemiei COVID-19, este Tichetul 
Albastru, serviciul de comunicare directă - 
online, prin videoconferință - între cetățeni 
și inspectorii care au cererile acestora în 
operare sau audiențele, care se desfășoară 
de asemenea online. De asemenea, Primă-
ria Cluj-Napoca pune la dispoziția cetățeni-
lor canalul unic pentru sesizări MyCluj, prin 
care problemele sesizate în oraș ajung direct 
la inspectorul responsabil de rezolvarea 
acestora. Pandemia a determinat accelera-
rea proceselor de digitalizare deja demarate, 
astfel că, în 2020, ședințele de Consiliu local, 
cât și dezbaterile publice, s-au desfășurat în 

mediul online. Un alt obiectiv operațional 
cheie anunțat de primarul municipiului, dl. 
Emil Boc, este de a oferi posibilitatea de achi-
tare online pentru toate taxele și impozitele, 
precum și obținerea online a tuturor avizelor 
sau autorizațiilor (acolo unde Legea permite) 
pe care Primăria Cluj-Napoca le eliberează.

Cluj Napoca implică cetățenii  
în luarea deciziilor
Guvernanța participativă se aplică la 
Cluj-Napoca și în ceea ce înseamnă smart, 
digital și mediul online, comunitatea fiind 
implicată în procesul de luare al deciziilor 
prin variate mecanisme, inclusiv în perioada 
pandemiei. Între acestea, cele mai cunoscu-
te sunt procesele de bugetare participativă 
online inițiate la Cluj și implementate apoi 
în multe alte orașe din România. 

O altă unealtă participativă dezvoltată în 
Cluj-Napoca este CIIC - Centrul de Inovare 

și Imaginație Civică - care aduce în dezbate-
re deschisă ample proiecte, încă de la faza de 
pre-proiectare, și facilitează interacțiunea în-
tre cetățeni, experți și factorii de decizie, ast-
fel încât rezultatul final al proiectului să fie cât 
mai calat pe nevoile comunității locale. Sub 
sloganul „Imaginăm viitorul orașului!“, Cen-
trul de Inovare și Imaginație Civică a devenit 
un laborator permanent în care se dezvoltă 
diferitele forme de colaborare între mediul 
academic, cel privat, cel public și societatea 
civilă. 

Rezultate palpabile, de impact la Cluj în 
urma acestor procese se pot vedea - spre 
exemplu: autobuze școlare cu circuit închis 
pentru transportul elevilor la școală, aparate 
smart de fitness în aer liber, proiectul „Artă în 
curtea școlii“ ș.a.m.d.

Mai multe informații despre cele expu-
se mai sus pot fi consultate pe website-ul  
www.primariaclujnapoca.ro. 
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PENTRU CELE APROXIMATIV 

șapte milioane de mașini care 
circulă în România – sau considerabil 
mai multe, dacă analizăm și vehiculele 
înmatriculate în Bulgaria, Germania, 
Franța sau alte state, care circulă, de 
facto, doar pe drumurile țării - sunt 
aproximativ un milion de locuri de 
parcare publice, dintre care aproxi-
mativ șase sute de mii sunt locuri de 
parcare rezidenţiale, în mediul urban. 
Aceste date au rezultat în urma studiu-
lui publicat de Vegacomp anul acesta 
„Radiografia Smart City din Româ-
nia”, ediţia a IV-a, (https://vegacomp.
ro/radiografia-smart-city-in-roma-
nia-anului-2020-594-de-proiecte-in-
87-de-orase). Studiul a mai reliefat și 
faptul că verticala cea mai importantă 
pentru români în 2020 este Smart Mo-
bility, la mare distanţă de următoarele 
două verticale. Iar, în această vertica-
lă, parcările reprezintă o componentă 
semnificativă.

În București, la  data de 31.12.2019, 
erau înmatriculate 1,46 milioane de 
mașini conform DRPCIV, în creștere 
cu 32% faţă de anul precedent, raportate 
la aproximativ aceeași populaţie de 1,8 
milioane de locuitori – oficial, locuitorii 
reali fiind considerabil mai numeroși, 
iar numărul locurilor de parcare rezi-
denţiale este de doar 200.000, lucru 
ce înseamnă că o medie de 7,3 mașini 
se luptă pentru un singur loc de parcare.

Pe lângă numărul locurilor de parca-
re publice existente în România, acest 
raport colectează și prezintă și alte in-

Inventarul parcărilor  
publice din România.  
De ce acest raport acum?

formaţii legate de aceste locuri de par-
care publice, cum ar fi: care sunt primă-
riile care taxează parcarea, ce venituri 
au fost obţinute din parcări în 2019, în 
ce orașe sunt disponibile hărţi online 
pentru vizualizarea locurilor de parca-
re, câte locuri de parcare publice sunt 
disponibile pentru mașini electrice sau 
pentru persoanele cu dizabilităţi.

„Ne dorim ca aceste date prezentate 
în raport să ajute toate autorităţile pu-
blice locale în îmbunătăţirea gestionării 
locurilor de parcare publice și elabora-
rea de strategii și planuri concrete de 
acţiuni pentru digitalizarea locurilor de 
parcare existente, pentru a optimiza fo-
losirea acestora și construirea de locuri 
noi de parcare”, spune Cornel Bărbuț, 
fondatorul Vegacomp.

Privire de ansamblu asupra 
parcărilor publice  
conform studiului Vegacomp
În urma colectării datelor de la primării 
avem următoarele date principale care 
oferă o privire asupra modului în care 
primăriile gestionează locurile de par-
care din orașele României anului 2020:

 Număr total al locurilor de parcare 
publice inventariat: 1.154.082

 Număr total al locurilor de parca-
re publice estimat: 1 269.490 (include 
toleranţa de 10% aferentă lipsei de răs-
punsuri și erorilor de completare)

 Sunt 140 de orașe care taxează 
utilizarea locurilor de parcare, 108 de 
orașe care nu taxează și 76 de primării 
care nu au răspuns solicitării

 Număr total al locurilor de parcare 
rezidenţiale: 595.882

 Venituri totale obţinute de pri-
mării în 2019 din utilizarea parcărilor 
publice:  139.299.817 lei, obţinute din:

 Parcările rezidenţiale: 38.410.587 lei
 Parcările cu plată: 92.504.693 lei
 Tariful pentru parcările de re-

ședinţă variază între 30 și 100 lei 
în localităţile mici, respectiv între 
70 și 150 lei în orașele mari. Pen-
tru abonamente, preţurile de în-
chiriere variază între 15 lei/lună și  
1.000 lei/lună

 Tariful orar de ocupare pen-
t r u  p a rc ă r i l e  p u b l i c e  c u  p l a t ă  
variază între 1 și 5 lei, cu excepţia  
Bucureștiului și Clujului, unde limita 
maximă ajunge la 10 lei

 Număr total al locurilor de par-
care de pe stradă (on-street): 403.148, 
din care:

 128.735 sunt cu plată (32%)
 252.742 sunt fără plată (63%)
 13.728 sunt pentru persoane cu 

dizabilităţi
 124 sunt pentru mașini electrice
 Număr total al locurilor de parcare 

din afara străzii (off-stret): 155.052
 Număr total al locurilor de parcare 

inteligente: 9.742
 Doar 11 orașe au hărţi publice ale 

parcărilor
 În 49 de orașe se poate plăti par-

carea prin aplicaţie
 În 47 de orașe se poate plăti par-

carea prin SMS
 În 53 de orașe se poate plăti parca-

Cornel Bărbuț
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În veniturile prezentate în acest ra-
port nu sunt incluse veniturile obţinute 
din așa numitele „parcări negative” sau 
parcări ilegale, pentru că acestea au un 
nivel mic de încasare la nivel naţional. 
Despre modul de încasare a veniturilor 
putem spune că domină plăţile cash, 
dar este vizibil trendul de creștere spre 
plăţile electronice, existând la acest 
moment 49 de orașe în care parcarea 
se poate plăti printr-o aplicaţie mobilă 
spre comparaţie cu 19 orașe cu parco-
metre instalate. 

De cealaltă parte a veniturilor, pri-
vind la costul de construire al parcă-
rilor noi subterane sau supraterane, 
este de remarcat în prezentul inventar 
o altă categorie de locuri de parcare 
publice cu preţ de construire mult mai 

rea la DGITL, deși ar trebui să fie posi-
bil în toate orașele

 În 11 orașe se poate plăti taxa de 
parcare prin ghiseul.ro, deși ar trebui să 
fie posibil în toate orașele

 În 9 orașe se poate plăti taxa de 
parcare cash la om angajat pentru  
parcare

 În 19 orașe din ţară există parco-
metre la care se poate plăti utilizarea 
parcării

Acest prim inventar al parcărilor 
publice din România arată în general o 
lipsă de atenţie din partea autorităţilor 
locale pentru administrarea și gestio-
narea acestora, precum și a utilizării 
acestora în beneficiul cetăţenilor.

Fără a avea pretenţia unor cifre su-
per exacte, datele prezentate în acest 
raport reprezintă o poză a momentului 
și a situaţiei existente în ţară, cu majo-
ritatea datelor și cifrelor primite de la 
primării, în speranţa creării premizelor 
pentru digitalizarea tuturor locurilor de 
parcare din România în următorii ani.

De ce ar trebui digitalizate locurile 
de parcare? Pentru că avem peste 7 
milioane de autoturisme înmatri-
culate în România, estimăm cam 
5 milioane înmatriculate în mediul 
urban, care se parchează pe doar 1,2 
milioane de locuri de parcare publi-
ce oficiale. Cum vom putea rezolva 
marea problemă a parcărilor dacă 
nu printr-o utilizare și administrare 
a acestora mai eficientă?

În top din punct de vedere al numă-
rului locurilor de parcare sunt Sectoa-
rele 2 și 3 din București și Iașiul, în timp 
ce în top 3 orașe după venituri obţinu-
te din parcări este, după București, pe 
primul loc în rândul celor mai gospo-
dare orașe cu parcările publice, Cluj, 
Oradea și Sibiu. Topul orașelor cele 
mai eficiente în gestionarea parcărilor 
este condus surprinzător de Odoreheiu  
Secuiesc cu 1.591 lei/loc de parcare/an, 
urmat de Timișoara (689 lei) și Cluj  
(613 lei). 

mic: copertinele, care sunt prezente în  
Zimnicea și Alexandria.

Vegacomp Consulting actualizează 
și consolideză anual toate informa-
țiile publicate în această versiune a 
documentului, pentru a prezenta, în 
permanență, o imagine corectă asu-
pra dezvoltării parcărilor publice din 
România. 

 
Găsiți detalii mai jos:

 Raportul în română: https://vega-
comp.ro/wpr/wp-content/uploa-
ds/2020/09/inventarul-parcari-
lor_2020.09.30.pdf

 Raportul în engleză: https://vega-
comp.ro/wpr/wp-content/uploa-
ds/2020/10/public-parking-inven-
tory-in-romania_2020.pdf 
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Reporter: Domnule primar, sunteți la al doilea man-
dat, aveți continuitate în proiecetele pe care vi le-ați 

propus, ceea ce oferă rezidenților Iașului un mare avantaj. 
Ce proiecte aveți pentru aducerea orașului Iași către un 
veritabil smart city?   
Mihai Chirica: Municipiul Iași a continuat procesul de digitalizare 
început în anul 2017, axându-ne pe acele proiecte ce ne puteau ajuta 
să contracarăm neplăcerile provocate de pandemia de COVID-19. 
Evident, cele mai afectate domenii au fost educația și sănătatea. De 
aceea, pentru a susține continuarea actului educațional am înființat 
40 de Centre de educație online, formate din: monitor de mare di-
mensiuni, cameră video performantă ce poate prelua, clar, imaginea 
scrisului de pe tablă, microfon tip lavalieră și suportul mobil nece-
sar pentru monitor și camera video. Aceste sisteme și-au dovedit 
eficiența, astfel încât Consiliul Local a decis să achiziționeze încă 
1.250 de sisteme, pentru a dota fiecare clasă de curs în școlile din 
Municipiul Iași. Costul acestor sisteme a fost suportat integral din 
bugetul Municipiului Iași, însă am depus o cerere de finanțare pe 
POC pentru 3.000 de tablete și 525 de table interactive.

Un alt proiect de digitalizare a vizat Compania de Transport 
Public. Aceasta a fost prima care a început digitalizarea serviciilor 
publice, dar în ultimul an au mai fost implementate soluții inteli-
gente, instrumente moderne pentru organizarea, monitorizarea și 

optimizarea activității de salubrizare în Iași. În acest moment avem 
în Iași o aplicație de dispecerizare „Salubris Comenzi“ dedicată ter-
minalelor mobile Android, aplicație care este folosită în prezent de 
peste 1.000 de beneficiari, cu o medie de peste 1.250 de comenzi per 
lună și un portal web pentru gestionare și dispecerizare comenzi, 
care a condus la creșterea eficienței activității serviciilor solicitate 
suplimentar, prin posibilitatea executării unei comenzi în termen 
de 24 de ore de la primire. 

În municipiul Iași avem un program informatic avansat - ROUTE 
PLANNER - pentru planificarea și optimizarea rutelor mașinilor de 
salubritate. Această aplicație creează și optimizează rutele de colec-
tare a deșeurilor, ceea ce a dus la o creștere cu peste 67% a număru-
lui de locații în care ajung zilnic mașinile de salubritate, cantitatea 
colectată de la agenții economici crescând cu un procent de circa 
11 % în lunile septembrie, octombrie 2020 față de media lunară în-
registrată în perioada ianuarie-august 2020.

Avem  un sistem complex de monitorizare video a 240 puncte de 
colectare a deșeurilor și a mașinilor de salubritate și de transmitere 
wi-fi a datelor către un centru de comandă – monitorizare.  În plus, 
flotele de mașini de salubritate  sunt monitorizate prin sistem GPS. 
Această aplicație a dus la o creștere a eficienței activității servici-
ilor prestate, concomitent cu scăderea costurilor înregistrate cu 
utilizarea mașinilor. De exemplu, în perioada ianuarie-octombrie 

Cum s-a dezvoltat Iașiul și ce proiecte 
are pentru perioada următoare
Interviu cu Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.
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2020 s-a înregistrat o scădere a consumului de carburant cu 7 % 
față de aceeași perioadă a anului trecut. Avem și o hartă interactivă 
unde cetățenii municipiului Iași pot vizualiza în timp real prestarea  
serviciului și a traseelor mașinilor de salubritate.

Tot în Iași o să vedeți și un ansamblu de stații inteligente de colec-
tare și compactare a deșeurilor tip Bigbelly alimentate cu energie so-
lară, dotate cu un sistem wi-fi incorporat și echipate cu senzori care 
monitorizează și transmit în timp real informații privind nivelul de 
umplere. Am achiziționat mașini, instalații și echipamente moder-
ne pentru salubrizare și in folosul comunității, Euro 6 sau electrice, 
pentru reducerea PM10 și PM 2,5, cu sisteme de  pulverizare vapori 
de apă, pentru îmbunătățirea calității aerului. Cetățenii pot face 
comenzi de salubrizare stradală ceea ce permite fiecărui  locuitor al 
Iașiului să comande operațiuni specifice de aspirat, stropit și spălat 
stradal în orice zonă din oraș. 

Consideratți că Iași este acum un smart city?  
Ce le-ați recomanda altor primari?
Proiectul Smart City pentru municipiul Iași s-a dezvoltat prin  

viziune, implicare, devotament și colaborarea cu mediul academic, 
de business și societatea civilă.

Smart City nu are o definiție exactă, tocmai pentru că el este 
adaptat nevoilor fiecărui oraș. Un oraș din deșert va fi smart dacă 
va reuși să asigure apă locuitorilor săi și să mențină nisipul afară, iar 
un oraș smart într-o țară supertehnologizată este cel ce asigură fur-
nizarea serviciilor și a informațiilor prin diferite dispozitive mobile, 
direct către cetățean. La fel, și în România, fiecare oraș poate deveni 
smart, funcție de specificul istoric, geografic, politic etc. Important 
este ca acesta să îmbunătățească condițiile de viață, să răspundă cât 
mai multor nevoi ale cetățenilor din orașul respectiv. Recomandăm 
consultarea cetățenilor și realizarea unei Strategii de Transformare 
Digitală, care să fie guvernată de administrația publică în colaborare 
cu reprezentanți ai mediului de afaceri, business și ai societății civile.

Care sunt proiectele pe care le aveți în vedere pentru  
următorii 2 ani, de ce mai aveți nevoie în oraș?
Avem multe proiecte. Ne dorim să realizăm școli digitale, în cadrul căro-
ra profesorii să poată preda lecțiile, indiferent de scenariul în care se află 
școala. Ne dorim un management digitalizat al serviciilor de încălzire 
centralizată în municipiul Iași. Un asemenea management presupune 
ca fiecare cetățean să știe care este efectul asupra atmosferei a gigaca-
loriei pe care o consumă și cât consumă acesta în permanență, astfel 
încât să analizeze ce resurse financiare mai poate aloca pentru încălzirea 
propriei locuințe. 

Avem în plan realizarea unui Centru Regional de Cercetare pentru 
Inteligență Artificială, pentru sprijinirea start-upurilor inovative, cre-
area unui hub de inovare, a unui centru de date deschise, dezvoltarea 
de proiecte pe baza parteneriatului între companii și universități și 
identificarea de soluții tehnologice pentru mediul de business.

Dorim să creăm Ambasada de Tehnologii Creativ-Inteligente, 
prin intermediul căreia sperăm să transforme Municipiul Iași într-un 
punct de intersecție a sinergiilor la nivel european, pentru soluții 
Smart City. Un alt proiect important este deschiderea datelor ora-
șului către populație. Vom continua digitalizarea serviciilor publice 
în cadrul Primăriei, așa încât să ajungem la „primăria fără hârtie“.

Prin proiectul „Iași Maps“ vom avea în vedere realizarea de hărți 
geospațiale ale orașului, care să cuprindă toate informațiile urbane. 
În acest sens, avem în vedere și dezvoltarea rețelei de senzori. Am 
început să introducem deja prima rețea de senzori pentru parcare, 
iar primii 1.000 de senzori îi vom implementa în acest an.

Am demarat un concept de dezvoltare a unui cartier „Iași Smart 
District“, ce se va construi pe aproximativ 148 de hectare, în arealul 
Spitalului Regional de Urgență, bazat pe soluții noi în domenii pre-
cum clădiri inteligente și eficiente energetic, crearea de locuri de 
muncă în domenii avansate, antreprenoriat, susținerea excelenței 
în medicină și servicii medicale, mobilitate inteligentă și fără emisii 
de carbon, interacțiune facilă a cetățenilor cu administrația publi-
că, precum și alte soluții ce sprijină dezvoltarea unui areal gândit în 
scopul susținerii inovării pe toate palierele. 

Mihai Chirica
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PE MĂSURĂ CE ORAȘELE INTELIGENTE DEVIN MAI INTELIGEN-

TE, cetățenii au început să-și exprime îngrijorarea cu privire 
la utilizarea datelor lor și sacrificarea confidențialității acestora în 
beneficiul Big Data.

De când a apărut pentru prima dată conceptul de oraș inteligent, 
a fost clar că inovația tehnologică, sistemele inteligente și big data 
ar fi trei ingrediente cheie pentru succesul unui oraș.

Sisteme inteligente de informații, cum ar fi Big Data și AI, au fost 
lansate pentru a colecta informații și a ne ajuta să dezvoltăm o in-
frastructură durabilă care servește și protejează cetățenii.

Deși beneficiază de servicii simplificate și materiale durabile, sunt 
mulți rezidenți urbani care pun la îndoială etica din spatele colectării,  
strângerii, stocării și implementării datelor private.

Beneficiile marilor date
Sistemele informaționale inteligente sunt cheia pentru stimularea 
inovației orașelor inteligente. Datorită nenumărate-
lor jurnale de date, guvernele locale pot adopta decizii 
inteligente și informate pentru a-și ajuta comunitățile. 
Datele concrete pot economisi bani, pot crește sus-
tenabilitatea și pot oferi soluții precise la problemele 

tulburătoare. Pentru a culege și prelucra aceste date, orașele folo-
sesc sisteme Internet of Things (IoT) și instrumente avansate de 
inteligență artificială (AI). Folosind aceste instrumente, orașele sunt 
capabile să se conecteze îndeaproape cu cetățenii lor și să guverneze 
mai eficient. Tehnologiile IoT și AI pot spori implicarea cetățenilor, 
pot face consumul de energie mai durabil, reduce poluarea, reduce 
traficul, pot îmbunătăți securitatea și eficientiza serviciile orașului.

Orașele moderne folosesc rețele vaste de senzori și programe 
inteligente pentru a colecta date despre orice poate fi măsurat cu 
succes. Aceasta poate include orice, de la citiri ale calității aerului în 
anumite cartiere ale orașului, până la eficiența energetică generală a 
anumitor clădiri. Semnalele de circulație pot contabiliza numărul de 
mașini care utilizează anumite rute,  contoarele de pași pot număra 
pietonii, iar vânzările de bilete pot oferi numere exacte de pasageri 
în transportul public. Acestea sunt doar câteva dintre numeroasele 
moduri în care guvernele colectează date.

Cu atât de multe date, programele de IA sunt solici-
tate pentru a procesa informațiile pentru ca guvernele 
să-și deblocheze adevăratul potențial. Din păcate, toc-
mai aceste date au preocupat unele grupuri de cetă-
țeni. Mulți activiști sunt îngrijorați de faptul că aceste 

Perspectivele cetățenilor 
privind confidențialitatea 
datelor în orașele inteligente

D E 

JOE APPLETON



date sunt colectate fără permisiune sau sunt utilizate în scopuri pen-
tru care cetățenii nu și-au dat consimțământul. Există, de asemenea, 
o teamă din ce în ce mai mare că aceste vaste depozite de date cu 
caracter personal ale cetățenilor nu sunt protejate suficient de bine 
de hackerii și de alte persoane rău intenționate.

Preocupări cetățenești
Interconectivitatea poate îmbunătăți viața cetățenilor. Agențiile de 
securitate se pot conecta la dispozitive de televiuni cu circuit închis 
din oraș și pot utiliza algoritmi de recunoaștere facială pentru a iden-
tifica infractorii. Dar, pe de altă parte, același nivel de inter-conec-
tivitate și prelucrare a datelor ar putea duce la abuz și la pierderea 
vieții private. În prezent, nu trăim într-un viitor distopian plin de 
tehnologie de supraveghere asemănătoare Big Brother, dar există 
mulți cetățeni care cred că este posibil în viitor.

În acest moment, majoritatea orașelor lucrează din greu pentru a 
pune în aplicare noi tehnologii disruptive pentru a promova infras-
tructuri de servicii durabile de care să beneficieze toate sectoarele, 
din punct de vedere economic, ecologic, politic, social și cultural. 
Pentru a face aceste schimbări revoluționare, guvernele culeg o 
mulțime de date, iar unele metode de colectare a datelor sunt mai 
agresive decât altele. Exemple în acest sens includ supravegherea 
non-consensuală sau refuzul accesului la servicii, dacă nu sunt con-
veniți anumiți termeni și condiții.

Pentru ca multe servicii IoT să funcționeze la maximum, este ne-
voie de participarea activă a cetățenilor sau a utilizatorilor. Aplicațiile 
de trafic în timp real care detaliază închiderea drumurilor sau aglo-
merația sunt adesea construite în jurul informațiilor trimise de uti-
lizator, serviciul necesitând în schimb acces la mai multe informații 
și date, cum ar fi obiceiurile de conducere obișnuite sau destinațiile 
preferate. Aceste fluxuri de date nu sunt, în general, utilizate în sco-
puri nefaste, dar, pe măsură ce guvernele și companiile tehnologice 
încep să culeagă mai multe date, ele pot construi în mod involuntar 
(sau în cunoștință de cauză) cataloage vaste de informații personale.

Datele ca marfă
Datele cu caracter personal sunt un bun valoros și chiar 
dacă datele sunt culese din motive întemeiate, există peri-
colul ca acestea să poată fi utilizate pentru a exploata per-
soanele pe care au fost concepute să le protejeze. O dezba-
tere actuală cu privire la acest lucru înconjoară schimbul 
de documente electronice medicale propus de UE. Acest 
lucru este susținut ca un mod sigur pentru cetățeni de a-și 
împărtăși dosarele de sănătate cu profesioniștii din dome-
niul medical pentru a eficientiza digital asistența medicală, 
eliminând așteptările lungi pentru înregistrări și alte rețineri 
birocratice. De asemenea, permite cetățenilor să acceseze 
propriile informații cu caracter personal în conformitate 
cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor 
(GDPR).

Ca și în cazul multor idei inovatoare interconectate, guvernele nu 
au cunoștințele tehnologice pentru a dezvolta și implementa aceste 
idei. În schimb, trebuie să se bazeze adesea pe o echipă de dezvoltare 
terță parte sau pe o companie de tehnologie pentru a aduce la viață 
aceste idei. În timp ce cetățenii pot fi de acord să împartă datele cu 
guvernele lor și cu lucrătorii din domeniul sănătății, este posibil să 
nu fie de acord cu schimbul de date cu companii terțe.

Deși acesta este un exemplu ipotetic, există o neîncredere în 
creștere față de companiile tehnologice și de modul în care acestea 
procesează, gestionează și vând datele utilizatorilor. Din păcate, 
guvernele trebuie să colaboreze cu aceste companii terțe pentru a 
face progrese, dar trebuie să facă acest lucru într-un mod care să nu 
erodeze încrederea.

Atacuri cibernetice
Amenințarea unui atac cibernetic este un alt motiv de îngrijorare 
în rândul cetățenilor. Pe măsură ce orașele colectează din ce în ce 
mai multe date, devin ținte principale pentru hackeri. Atacarea unor 
depozite mari de date reprezintă o activitate cu risc scăzut / recom-
pensă ridicată pentru infractorii cibernetici moderni. Acest lucru se 
datorează în mare măsură faptului că orașele nu dispun în prezent 
de resursele pentru o protecție cibernetică adecvată, iar o căutare 
rapidă pe internet a atacurilor cibernetice de succes asupra orașelor 
va produce o cantitate uimitor de mare de rezultate.

Datele pe care le caută infractorii cibernetici sunt, de asemenea, 
deosebit de valoroase. Pe măsură ce guvernele orașelor și compani-
ile terțe colectează din ce în ce mai multe date cu caracter personal 
de la cetățeni, hackerii pot avea acces la informații cheie, inclusiv 
nume, adrese, informații fiscale, istoricul tranzacțiilor financiare și 
multe altele. Aceste informații pot fi apoi utilizate pentru a exploata 
direct cetățenii sau pot fi vândute unor companii care pot profita 
foarte mult din date.

În exemplul dosarelor medicale, ar putea fi posibil ca hackerii să 
vândă informații escrocilor care pradă bolnavi, vânzându-le greu 
medicamente false sau mai rău. Atacuri cibernetice asupra orașelor 
s-au întâmplat și, cu excepția cazului în care orașele încep să ia în 
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serios securitatea cibernetică, se vor întâmpla multe altele în viitor, 
punând datele cetățenilor în pericol. 

State de supraveghere
Până în prezent, studiile au arătat că consumatorii sunt dispuși să 
își împărtășească datele, cu condiția ca datele lor personale să fie 
folosite pentru a le aduce beneficii într-un fel. 

Cu toate acestea, într-un context de oraș inteligent, lucrurile stau 
diferit. Întrucât mai multe date sunt colectate de senzori care nu 
solicită consimțământul, mulți cetățeni se simt în imposibilitatea 
de a „renunța“ la aspectele culegerii moderne de date și se întreabă 
pentru ce se utilizează toate și de ce. Pot fi identificați prin datele 
lor? Pentru ce se folosesc? Cine are acces la ele? Ce se va întâmpla 
cu ele în viitor?

Acest lucru duce la o problemă mai alarmantă: cât de multe date 
sunt prea multe date? Colectarea informațiilor pentru îmbunătăți-
rea serviciilor publice dacă nu este controlată, există riscul ca unele 
orașe să se transforme în state de supraveghere, punând sub semnul 
întrebării confidențialitatea și libertatea personală. Suntem departe 
de lumea din 1984 a lui Orwell, dar aceste preocupări sunt reale și 
vor trebui să fie calmate dacă orașele inteligente vor evolua la nivelul 
următor.

Confidențialitatea, utilizarea datelor și preocupările altor cetățeni 
ar putea pune pauze evoluției orașelor inteligente, dacă guvernele 
nu lucrează pentru a răspunde acestor preocupări. Sidewalks Labs 
din Toronto este un prim exemplu al modului în care planurile am-
bițioase pot fi deraiate cu ușurință.

Eșecul Sidewalk Toronto
Sidewalk Toronto a fost un experiment inovator realizat de Sidewalk 
Labs (parte a Alphabet - compania mamă a Google) și Waterside 
Toronto pentru a crea un district urban inteligent, care să fie cli-
mat pozitiv, accesibil și inclusiv pentru rezidenți. A creat locuri de 
muncă și a funcționat ca un banc de testare pentru inovație pentru 
experimente de oraș inteligent. A fost un proiect interesant care s-a 
încheiat brusc în mai 2020, liderii susținând că incertitudinea eco-
nomică provocată de pandemia COVID-19 a forțat proiectul să se 
închidă. În timp ce recesiunea economică a fost un factor, alte surse 
susțin că rezistența dură a grupurilor de cetățeni a pus cu adevărat 
capăt planului.

De la început, proiectul a fost examinat de cetățenii care erau în-
grijorați de modul în care Alphabet își va colecta, proteja și utiliza 
datele. Și, bineînțeles, rezidenții s-au întrebat și cine ar deține datele 
lor. Grupurile de confidențialitate s-au grăbit să stabilească paralele 
cu trăirea într-un stat de supraveghere, cu o coaliție, numită Block 
Sidewalk, etichetând proiectul ca o preluare corporativă a orașului. 
Principala preocupare a Block Sidewalk a fost că implementarea 
acestor idei de oraș inteligent a fost lipsită de transparență și că 
cetățenii nu au fost informați corect despre modul în care au fost 
tratate datele lor.

Acest experiment de oraș inteligent a erodat încrederea cetățeni-
lor în guvernarea inteligentă. Lecția care poate fi învățată din eșecul 
Sidewalk Toronto este că transparența este esențială și niciun pro-
iect nu poate avea succes fără încrederea locuitorilor.

Abordarea problemelor de încredere
Pentru a acoperi decalajul de încredere, guvernele trebuie să lucreze 
din greu pentru a promova conștientizarea cetățenilor și a încuraja 
participarea cetățenilor. Orașele inteligente sunt concepute pentru 
a servi cetățenii, deci trebuie să fie construite având în vedere preo-
cupările cetățenilor. În prezent, gradul de conștientizare a agendei 
globale a orașelor inteligente este relativ scăzut și, fără a promova 
modul în care cetățenii pot beneficia cu adevărat de orașele inteli-
gente, orice evoluție majoră va fi întâmpinată cu rezistență.

Câștigarea publicului de partea sa este esențială. Cu toate aces-
tea, este imperativ ca orice inovație de oraș inteligent care depinde 
de colectarea datelor, AI și IoT, să fie explicată în mod corespunză-
tor cetățenilor într-un mod clar și transparent. Este important să 
se abordeze următoarele preocupări, cu reguli stricte și măsuri de 
securitate:

 Subliniați în mod clar orice reguli care privesc modul în care 
datele sunt procesate și agregate, cu accent pe anonimizarea datelor. 
Fiți transparenți cu privire la ce date sunt folosite și dacă există date 
identificabile în mix.

 Evidențiați modul în care datele vor fi utilizate de contractanții 
terți: cine are acces la aceste date, cine le deține și cine răspunde în 
caz de pierdere a datelor.

 Subliniați cât timp vor fi păstrate datele și pentru ce vor fi uti-
lizate. Datele care sunt păstrate pentru perioade mai lungi de timp 
sunt mai expuse riscului.

 Asigurați-vă că toate dispozitivele IoT, băncile de date și platfor-
mele conectate  beneficiază de securitate cibernetică la nivel înalt.

 Asigurați-vă strict că nicio informație de identificare personală 
nu este accesibilă publicului larg.

 Limitați accesul la date, acordând privilegii numai celor direct 
responsabili pentru aceasta.

Orașele inteligente trebuie să-și servească  
cetățenii
Pentru o transformare urbană de succes, orașele inteligente trebu-
ie să-și servească cetățenii. Angajamentul, satisfacția și fericirea 
generală a rezidenților sunt singurele valori care contează cu ade-
vărat. Pentru a ne asigura că orașele inteligente pot continua să-și 
servească cetățenii, este esențial ca guvernele să adopte o abordare 
transparentă, centrată pe cetățean, care să țină cont în permanen-
ță de preocupările și temerile cetățenilor. O politică transparentă 
cu accent pe securitatea datelor este cea mai bună cale de urmat 
pentru toți. 

Sursa: https://hub.beesmart.city/en/strategy/citizens-perspecti-
ve-on-data-privacy-in-smart-cities

Ghidul soluţiilor Smart City
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anvergură ale omenirii, care, iată, s-a transcris deja și se trans-
formă în continuare într-o realitate absolut superbă, absolut minu-
nată și absolut benefică sub toate aspectele pe care le cuprinde. 

Avându-se în vedere amploarea acestei provocări, dată de dimen-
siunea și complexitatea abordării integrate a implementării compo-
nentelor ecosistemelor unor comunități umane „inteligente“ (orașe,  
localități, teritorii inteligente), componența structurală a Cluj IT 
fiind una complexă – de cluster economic cuprinzând entități cu 
expertiză dovedită în domeniu –, asumarea realizării acestui dezi-
derat în contextul sinergiei pe care o asemenea structură o repre-
zintă este menită a asigura toate elementele necesare unei astfel de  
construcții/arhitecturi IT de impact major. 

Practic, nivelul de „Brained City“ este considerat a fi nivelul cel 
mai înalt care este de atins ca finalitate a evoluției iterative a orașelor/
comunităților inteligente, un nivel la care ecosistemul urban este 
susținut de aplicații TIC / IoT / CPS complet integrate și interope-
rabile în contextul cloud-ului urban, fiind capabile să interacționeze 
autonom atât între ele (în manieră peer to peer), cât și cu Creierul 
Central al ecosistemului IT (City Brain), pentru a optimiza dinamic, 
global și în mod predictiv acțiunile componentelor ecosistemului. 
Drumul care trebuie parcurs pentru a se ajunge la acest nivel constă 
în trecerea iterativă de la Digital City (în care ecosistemul urban este 
susținut de diverse aplicații TIC / IoT / CPS, fără a fi efectiv integrate 
și interoperabile) la Smart City (în care ecosistemul urban este susți-
nut de diverse aplicații TIC / IoT / CPS integrate și interoperabile în 
contextul cloud-ului urban), iar mai apoi la Intelligent City (în care 
ecosistemul urban este susținut de aplicații TIC / IoT / CPS integra-
te și interoperabile din cloud-ul urban, capabile să interac ționeze 
autonom între ele pentru a-și optimiza dinamic acțiunile la nivel 
local), și, finalmente, la Brained City, nivel la care componentele /  
tehnologiile bazate pe AI / Inteligență Artificială/, VR / Realitate 
Virtuală /, AR / Realitate Augmentată, senzoristică inteligentă de 

tip WSN (Wireless Smart Sensor Networks), automatizări și robo-
tică, asigură integrarea și interoperabilitatea de cel mai înalt nivel a 
tuturor componentelor / nivelurilor ecosistemului oricărui tip de 
comunitate (rurală, urbană sau teritorială).

Este vorba de fapt de nivelul la care trebuie să ne acomodăm 
pentru a trăi efectiv alături de roboți, senzoristică, automatizări 
și digitalizare masivă. Valoarea datelor masive (Big-Data) trebuie 
înțeleasă într-un astfel de context prin abordarea pe două dimensi-
uni, anume: (1) colectarea masivă a datelor din contextele cele mai 
sensibile (trafic, utilități, mediu, sănătate etc.) și (2) efectuarea de 
analize privind corelațiile din contextul datelor masiv colectate , de 
paternuri (tipare) comportamentale ale membrilor comunității pen-
tru a se efectua simulări pregătitoare ale unor optimizări relevante 
ale componentelor întregului ecosistem. 

În egală măsură, corelații obținute prin analiza datelor publice, 
pornind de la datele unor companii corelate cu profilul profesional 
al cetățenilor, pot sta la baza unor politici publice orientate exact 
pe ceea ce cetățenii / membrii comunității au ca nevoi reale și 
potențial real. Sistemele Robotice Inteligente abordate prin prisma 
robotizării în sens larg vor transforma atât business-ul, industriile, 
cât și habitatul (clădiri inteligente dotate cu sisteme robotice în 
care componentele interacționează autonom), dar mai mult de-
cât atât au impact în zona socială prin sisteme robotice urbane 
inteligente.

În ciuda faptului că România este bine poziționată în ceea ce pri-
vește absolvenții TIC – plasându-se, ca atare, pe locul al cincilea, cu 
5,6% dintre toți absolvenții (media UE: 3,6%), performanța României  
este cea mai scăzută în rândul statelor membre ale UE în ceea ce 
privește serviciile publice digitale și utilizarea serviciilor de Internet.

Luându-se în considerare inclusiv această situație, utilizarea  
Inteligenței Artificiale în cadrul soluțiilor de Smart City poate spori 
în fond gradul de adopție și confort atât al funcționarilor publici, dar, 
mai ales, al utilizatorului final, care este cetățeanul. 
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De la Smart City, la Brained City  
Visul care poate deveni realitate 

prin adopția Inteligenței Artificiale



MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, 

Dezvoltării și Administrației și Banca 
Mondială au realizat primul barometru ur-
ban din istoria României. Conform acestui 
studiu, serviciile de sănătate, poluarea aeru-
lui și infrastructura rutieră sunt cele mai im-
portante trei probleme urbane rezultate în 
urma sondajului la care au participat peste 
13.000 de locuitori din 41 de localități urba-
ne din România. Sondajul de opinie s-a axat 
pe calitatea vieții urbane și a fost derulat în 
perioada 1 iulie – 15 august 2020. Conform 
acestuia, cel mai ridicat nivel de satisfacție 
generală față de orașul în care locuiesc re-
pondenții este înregistrat în centrele urbane 
din Regiunea Centru (87%), iar cel mai scă-
zut în orașele din Sud-Muntenia (74%). În 9 
orașe, nivelul de satisfacție depășește 90%: 
Cluj-Napoca (97%), Oradea (96%), Alba 

Iulia (95%), Brașov, Drobeta Turnu Severin 
(94%), Timișoara, Sighișoara (92%), Slatina 
și Iași (90%). Infrastructura educațională și 
de siguranță publică, precum și disponi-
bilitatea magazinelor sunt aspectele care 
înregistrează nivelurile cele mai ridicate 
de satisfacție în mediul urban. Pe ultimele 
locuri, în ierarhia aprecierii facilităților și 
infrastructurii urbane, se situează servicii-
le de sănătate și starea străzilor, urmate de 
activitatea administrației publice în dome-
niul urbanismului. Conform administrației 
publice locale, principalele trei probleme 
urbane sunt infrastructura rutieră (cu ma-
joritatea nevoilor reprezentate de drumuri  
intra-urbane), infrastructura de utilități 
(cele mai frecvente nevoi fiind legate de 
infrastructura de apă și canalizare, urmată 
de cea de distribuție a gazelor naturale) și 

Sănătatea, poluarea  
și infrastructura rutieră 
Acestea sunt principalele probleme sesizate de locuitorii urbani

infrastructura educațională. Pentru o mai 
bună planificare a investițiilor de dezvol-
tare, barometrul urban poate fi accesat pe 
platforma online citadini.ro, dezvoltată de 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației în cadrul proiectului de 
elaborare a Politicii Urbane a României. 
Toți cetățenii din România sunt invitați să 
acceseze această platformă și să se implice 
în dezvoltarea orașelor lor, contribuind cu 
provocări și soluții. 

Sursa: https://citadini.ro/barometru-urban-2020/
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