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Re
eprezentanțții Administtrației Publlice, cei ai mediului de afaceri și ai mediiului acade
emic și‐au dat
d
înttâlnire pe 110 Decemb
brie la SNSP
PA, în cadruul celei de‐‐a III‐a Ediție a Conferrinței „Orașșul Inteligent”
orgganizată de Grupul de cercetaare „Dezvooltare și planificare
p
urbană” ddin cadrul Facultății de
Ad
dministrațiee Publică, SN
NSPA. Aceaasta și‐a proopus să reu
unească în același
a
spațțiu al dialoggului, actorri ai
sce
enei Admin
nistrației Pu
ublice, furniizorii de buunuri și servvicii inovative destinatte instituțiiilor publice și,
bin
neînțeles, b
beneficiarii acestora – cetățenii. O compon
nentă impo
ortantă a aacestui eveniment a fost
f
sch
himbul de idei și experiențe în
ntre reprezzentanții ad
dministrațiilor publicee locale, an
ntreprenorii și
un
niversitari, faavorabil dezvoltării con
nceptului d e Smart Citties și în Rom
mânia.
Co
onferinţa Orraşul Inteliggent s‐a năsscut în anull 2013, din dorinţa org
ganizatorilo r de a pune
e în dezbateere
academică differite aspeccte din viațaa oraşelor R
României în
n principal, dar şi a celoor din afaraa graniţelorr ei,
prin demersuri ştiinţificee pluridisciplinare caree să vorbeasscă despre trecut,
t
prezzent și viitorr pornind dee la
acceptarea democraţiei drept cel mai eficiennt instrume
ent de guve
ernare și accceptarea și
ș respectarea
no
ormelor stattului.

Ed
diția din an
nul acesta a fost desschisă de CConf. univ. dr. Dragoș Dincă în calitate de membru al
Co
omitetului d
de Organizare, alături de
d Lect. uniiv. dr Cătăliin Vrabie și Lect. univ. dr. Cătălin Dumitrică. Cu
un
n ochi spre vviitor, d‐l Diincă a mențționat faptuul că în anul 2016, confferința va ppurta numele Smart Citties
și se va adressa comunității științifice internațțonale. Toto
odată, citân
ndu‐l pe utiilizatorul M.
M Borza de pe
pagina de Facebook a conferinței
c
(https://ww
ww.faceboo
ok.com/sma
artcitiesconfference), Dragoș
D
Dincă a
răsspuns întrebării acestu
uia – „Dom'le orașul în sus orașul în
î jos, dar cu
c satul cum
m ramâne? Se transformă
și acesta în cartier? Sau tot suburb
ban ramânee?” lansând
d în discuție
e și problem
matica satelor româneești,
care, adesea se întâmp
plă a fi conectate la I nternet înaainte de a se bucura de un sisttem de apăă și
canalizare adeecvat.

Prima l ucrare prezzentată, Ora
așul inteligeent și decalajele digita
ale,
a d‐lui PProf. univ. dr.
d Vasile Ba
altac, a prezzentat statisstici privitoaare
la grad ul de utilizzare a ITC în
î lume – din care menționăm
m
un
elemennt esențial, și anume fa
aptul că 700% din popu
ulația planeetei
trăieștee în zone urrbane consumând 70%
% din resursse. Studiile pe
care p rofesorul Baltac, în calitatea dumnealui de Keyno
ote
Speaker, le‐a prezentat, precum ne spune și tittlul lucrării, au vizat De
ecalajele Diggitale, menționând fap
ptul
că România eeste pe ulttimul loc în
n Europa coonform ind
dicelui DESI (The Digittal Economy and Society
Ind
dex). Soluțiile propusee pentru a ieși din aceeastă situațție nu suntt deloc ușo r de urmatt dar, ca orrice
inițiativă men
nită să producă schimbări majore, merită a fi puse în pra
actică.
Do
omnul Liliaan Onescu – Secretaar General la Ministterul Fondurilor
Eu
uropene, îm
mpreună cu Conf. univv. dr. Danieela Florescu
u, a prezen
ntat o
parte din in
nițiativele la nivel eu
uropean, înncepând cu
u anul 199
97 și
terrminând cu ultima – Aggenda 2020
0. Alături dee acestea au
u fost prezentate
cro
onologic și inițiativelee româneștti, alături dde sursele de finanța
are a
pro
oiectelor dee e‐guvernaare naționalle.
Dintre
D
noile tehnologiii, astăzi folosite pe sscară tot mai
m largă și în
mediul publicc, a fost an
nalizat siste
emul cloud. D‐na Cristina Șiclovan
n–
Co
onsilier supperior la Casa
C
Naţională de A
Asigurări de
e Sănătate,, a
prrezentat luucarea cu titlul Uttilizarea siistemului cloud pen
ntru
im
mplementare
rea registru
ului român
n de boli reumatice – punct de
ref
eferință pe ntru modeernizarea sectorul ppublic de sănătate din
Ro
omânia. Deschiderea de
d care dau dovadă o parte din
n instituțiile
e publice roomânești în
n folosirea cu
înccredere a no
oilor tehnologii de com
municare și stocare a datelor trebuie luată caa model de toate
t
celelaalte
pe
entru că, așșa cum spu
une autoarrea, în modd cert ele vin cu o valoare
v
adăăugată eno
ormă, ușurâând
acttivitatea fun
ncționarilorr din instituții.
Do
octoranda U
Universității de Arhite
ectură și Urrbanism „Io
on Mincu”,
Iriss Ganea‐Christu, a „ceertat” arhitecții bucureeșteni, spun
nând că, în
ulttimul timp sse constatăă o alterare de către a ceștia a com
mponentei
vizzuale a un
nei clădiri în favoare
ea componnentei de utilitate –
mo
otivând aceeast fenomeen prin exisstența unuii sistem juridic incert.
So
oluția, spuneea autoareaa în concluziile prezenntării, este impunerea
i
un
nei viziuni unitare tuturor arhitecțților, viziunee care să aibe menirea
a de a dezvoolta proiectte armonioaase
și neutre.
n

D‐ll Bogdan Puușcașu, Cityy Manager al
a orașului PPiatra Neam
mț, a prezen
ntat
un ghid pentrru orașele care
c
dorescc să străbattă drumul necesar
n
spre a
deveni Orașee Inteligentte. Domnia sa, nu om
mite să sp
pună că ideeea
pro
ovine de la Orașul Verrde – subliniind astfel ccă termenul de Inteligeent
nu este coreelat numai cu tehnolo
ogia și evooluția acestteia dar și cu
evoluția cetățțenilor și spiritului civvic al acestoora. Studiul de caz prrezentat, avvând în ved
dere faptul că
Piaatra Neamțț a obținut în
î clasamen
ntul munici piilor românești, pozițția a II‐a (annul 2014), ar
a trebui săă se
constitue ca u
un model peentru toate celelalte m
municipii din
n țara noastră.

Maanagerul ITC, Oana Răileanu ‐ Keyynote Spea ker a celei de a II‐a secțiuni a
conferinței, a prezentat soluții GIS dezvoltate de mediul privat, solu
uții care
vin
n în ajutorrul instituțțiilor publicce din Buccurești, pu
unând la disoziția
d
acestora – contra unui abonam
ment, hărț i ale tutu
uror rețele
elor de
inffrastructurăă existente: rutiere, can
nalizare, eleectricitate etc.
e

Conf. univ. drr. Radu Poppescu, cadru
u didactic al Facultații de Adminisstrație Publlică
din
n SNSPA, a vorbit
v
desppre politicile
e de ocupare a forței d e muncă din Europa șii cu
preecădere din Româniaa subliniind
d faptul că
ă, pentru o tranziție către Oraașul
Intteligent, esste nevoie deasemenea de o strategie
s
innteligentă a managerilor
ressurselor um
mane din insstituțiile pub
blice.

Do
oamna Luccia Mureşşan din cadrul
c
Auttorității
Naaţionale Saanitar‐Veterrinare şi pentru Sigguranţa
Aliimentelor, a susținu
ut o lucraare ce proopunea
sch
himbarea paradigmei actuale – propunnând o
orgganigramă a statului. În
Î studiul făcut, d‐na M
Mureșan
a identificat câteva probleme
e concrette ale
Ad
dministrațieei Publice din
d țara no
oastră, proppunând
pe
entru fiecaree dintre aceestea soluțiii inteligentee.

Conf. un iv. dr. Diaana Camelia Iancu – decanul Facultății de
Administrrație Publiccă, a prezentat un studiu privvind sistem
mul
educaționnal românesc și gradul de compaatibilitate ale acestuia cu
exigențelee comunităății deschise prezentee într‐un Oraș Inteligeent.
Printre
provocărille analizate
s‐au
număraat:
calitattea
reglemen tărilor în domeniul ed
ducației, ar hitectura in
nstituțională a
universităăților și com
mportamenttul studentuului‐angajatt.
Lect. univ. d
dr. Carmen
n Săvulescu
u, împreun ă cu coautoarea
luccrării Schim
mbare și inovare în
n organiza țiile publicce din
Ro
omânia, Lecct. univ dr. Corina Antonovici, a i nițiat o cerrcetare
în zona de inovare soccială la nivvelul primă riilor municipiilor
românești. În
n urma chestionarului aplicat, a reieșit că cel
c mai
im
mportant asp
pect al inovvării este cu
ultura organnizațională – care
are
e menireaa de a stimula
s
ap
pariția ideiilor, urmată de
maanagement, care trebu
uie să ajute la dezvolta rea lor.

Dian a Mariana Popa, Asisst. univ. drr. în cadru
ul Universității
Polittehnica din
n Bucureștii, a făcut o analiză a percepției
turiș tilor olande
ezi și belgieni care au vvizitat capitala noastră. În
urmaa analizării tuturor po
ortalurilor W
Web cu caaracter turisstic
scrisee în limba neerlandeză – d‐na Popa fiind vorbitoaree a
acestteia, a aflatt că în anul 2014 un nuumăr de 133.000 au păășit
în B ucurești, șii, poate ce
el mai impoortant aspect al întreegii
analiize, au postat pe Internet scurte reccenzii desp
pre
experiența lo
or aici. În co
oncluziile sttudiului, ideeea care se
e desprine cel
c mai bin e este că aceștia
a
au fost
f
plăăcut impressionați ‐ în
n special de
e arhitecturra orașului, menționân
nd totodatăă ca observvație negatiivă,
traaficul de pe arterele bu
ucureștene.

Do
octorandul Universității de Arh
hitectură șși Urbanism
m "Ion
Miincu" din București, Bardia Taalaeian, a completatt într‐o
oarecare măăsură lucraarea anterioară – ceea a d‐neii Popa,
pro
opunând id
dei arhitectu
urale care să
s ajute Buccureștiul săă devină
și mai turisttic. Concluzziile pe caare cercetăătorul docttoral le
cre
eionează reezidă în insserțiile arhittecturale m
moderne în siturile
pro
otejate și cum acesttea pot schimba sauu păstra im
maginea
traadițională a capitalei no
oastre.
Doamna in
nginer Otili a Mănoiu din cadrul Primăriei Videle, alăături de Prrof.
Veronica Bojan,
B
și Proof. Coca Elena Tudose
e de la Școoala Gimnaazială Nr.1 din
aceiași locaalitate, a voorbit despre
e dezvoltare
ea relației șșcoală‐familie‐comunitate
locală – folosind ca sttudiu de caaz un proiect dezvolta t de Primăria orașului în
parteneriatt cu Școalaa Generală nr. 1 Vide
ele. Inițiativva de care
e a vorbit s‐a
bucurat de sprijinul coomunității lo
ocale și a elevilor școliii, în calitate
e de voluntari,
și a constatt în transforrmarea unu
ui loc viran – devenit înn timp groaapa de guno
oi a
cartierului, într‐o pla ntație de plante medicinale. D enumirea proiectului se
bucură de un
u titlu sugeestiv, și anu
ume: „Farmacia Verde””.
Un
niversitatea Maritimă din Constanța, Departtamentul de Științe Fu
undamenta le și
Um
maniste a fo
ost reprezentată de Assist. univ. d rd. Gabrielaa Andrei, ca
are a preze ntat
luccrarea Aborrdări bazatee pe inteligeența artificiială în cazul sistemelorr de alimen tare
cu apă și a ssubsistemelor acestorra. În cupriinsul aceste
eia, doctora
anda a proopus
de
ezvoltarea u
unor modelee de sistem
me de alimenntare cu ap
pă inteligentte, preluatee din
natură, precu
um cel denu
umit în literaatura de speecialitate: SWARM.
S
D‐l Iooan Chircă, doctorand al Școlii Naaționale de Studii Polittice
și Addministrative, a vorbit de modellarea instituțiilor publlice
paraffrazând classici ai aviațției care sppun că „unaa e să faci un
aerom
model care să stea în vitrină și a lta e să facci unul caree să
zboarre”. Introd
ducerea acceasta a aavut rolul de a crittica
Admiinistrațiile Publice
P
locale din Româânia de astăzi, acuzând
du‐
le dee lipsă de viziune
v
pe termen lunng. Soluția propusă fiind
inform
matizarea făcută într‐o manierăă sustenabilă, sănătoaasă
care să ”producă resursee software utile,
u
fiabilee și sigure, permanent
p
adaptabile și compatib
bile între elee și
cu cele folositte în organismele Uniunii Europenne.”

Drd. Gabbriela Pope
escu a sussținut o pprelegere referitoare la
necesitateea impuneriii unui brand al orașeloor. Studiul d‐nei
d
Popesscu,
a plecat d e la o viziun
ne mai largă
ă, aceea dee brand de țară,
ț
coborâând
apoi spre cel de oraș. Analiza a avut în veedere toate
e strategiilee și
politicile dde dezvoltare a unui brand de țarră sau de oraș regăsitee în
țările din Estul Eurropei după anul 19900 – deloc surprinzăttor,
Bucureștiuul se află înttr‐o poziție inferioară.
An
ndreea Marria Tîrziu, doctorandă
d
a Școlii N
Naționale de
Stu
udii Politicee și Adminisstrative, a avut
a
în vedeere inovarea
socială – o viziune beenefică asu
upra sectorrului publicc.
Stu
udiu de caz prezentat de
d d‐na Tîrzziu a vizat uuniversitățile
pu
ublice din Italia. Conclu
uzia care se
e desprinde cel mai claar
estte că „TIC
C contribuiie la dezvoltarea proocesului de
ino
ovare sociaală, aceasta fiind de o importanțță mai mare
de
ecât doar pentru faaptul că ajută
a
la e ficientizarea
sectorului pu
ublic, reprezentând to
otodată și uun instrum
ment prin care se poaate exercitaa o mai bu
ună
glo
obalizare, răăspunzând, în egală măăsură, provoocărilor pe care societatea actualăă le ridică.”
Doctorand al
D
a Univerisstății Polite
ehnica din București,, Daniela Bordeianu,, a
prezentat lu
ucrarea Asppecte privin
nd comuniccarea în coontext orga
anizaţional. Pe
parcursul înttregii prezeentări, doctoranda a subliniat faaptul că „m
membrii [unei
organizații publice
p
n.a.]] au capaciitatea de a aborda prroblemele într‐o
î
manieră
productivă, dacă
d
sunt ddeschişi la schimbare
s
și dispuşi ssă se adapteze în diferrite
situaţii pentru a ajungee la rezultaate mult mai bune.” N
Numai astfe
el colaborarea
poate avea succes.
s
Luminița Iord
dache, drd.. în cadrul Școlii Națționale de Studii
Po
olitice și Ad
dministrativve, a abordat concepttul de schim
mbare
socială durab
bilă propun
nând implementarea uunei strate
egii de
de
ezvoltare „„susținută de reform
ma sectoruului public prin
înttărirea în special a serviciilor publice din educație și
sănătate.” Luccrarea și‐a propus „sub
blinierea im
mportanței rolului
r
acttiv al administrației publice și a serviciilor publice furnizate
de
e către acessta în dezvvoltarea eco
onomică și socială carre pot
de
eveni vectorrul schimbării societății.”

Stud entul Faculltății de Administrație Publică, an
nul trei, Dan
niel
Smerra, a evide
ențiat rolull educației fizice și a sportului în
dezvvoltarea arm
monioasă a intelectullui unui loccuitor al unui
Orașș Inteligent.

Do
oamna Prof. univ. dr. Adriana
A
Griggorescu, proodecan al Facultății
F
de
e Administraație Publicăă, împreunăă cu
Co
onf. univ. drr. Dragoș Dincă
D
a înch
his – după aaproximativv opt ore de
d lucrări, eediția a III‐aa a conferin
nței
Orrașul Inteligent. A fost menționatăă eterogenittatea lucrărrilor reiterându‐se totoodată invitaația pentru cea
c
de
e a IV‐a ediție, din Deceembrie 2016
6.

Pe
entru a „„răsfoi” lucrările conferinței vvă invităm
m să vizittați paginaa Web a conferințței:
htttp://www.aadministratiepublica.eu
u/orasulinteeligent/
precum
și
paggina
de
Facebook:
htttps://www..facebook.ccom/smartccitiesconfereence. Mențținăm că în curând vaa fi publicatt și volumul al
III‐‐lea Orașul Inteligent care va conține toate luucrările prezzentate pe 10 decemb rie în SNSPA
A.
În numele coomitetului de organizaare,
Lecct. univ. dr. Cătălin Vrabie
Parteneri Insttituționali ai evenimentului: Publicc Research,, PMI Consu
ulting și Prim
măria Capitalei, alături de
partenerul meedia: AGOR
RA.
Ph
hoto credits: Marius Din
ncă (https:///www.faceebook.com//fotografiile
etale)

