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Eva
5 ani

Locuiește în Mountain View, 
California, într‐un cluster de 
27.000 de computere.

Își ia informații din miliarde
de locuri.



"Nu vom experimenta 100 de 
ani de progres în secolul 21. Vor
fi, mai degrabă, aproape 20.000 
de ani de progres în ritmul
actual de evoluție tehnologică."
Ray Kurzweil



Ana
5 ani

Locuiește în București, 
România, într‐un 
apartament.

Își ia informații de pe
Youtube și Disney Junior.



istockphoto.com

În cele mai multe cazuri, suntem înșelați/răniți
de lucrurile pe care le considerăm inofensive, 

deci de încredere.



Aproape niciodată nu luăm în
calcul pericole care, în mintea
noastră, vin de la entități cool.



Că tot vorbim despre lucruri cool…



Orașul inteligent
este acel loc în care 
tehnologia este
utilizată pentru
îmbunătățirea vieții
cetățeanului.



În orașul inteligent suprem, tehnologia
monitorizează toate aspectele vieții și ia
decizii, în timp real, în funcție de acestea.



Știe când ai plecat de 
acasă, câte mașini sunt la 
stop în fața ta, dacă s‐a 
spart o țeavă în reteaua de 
canalizare, dacă D‐na Popa
e pe cale să faca infarct și
cine ar putea interveni de 
urgență.



Poate pune cap la cap toate informațiile
astea, astfel încât să ia decizia că, dacă îți
blochează ușa de la intrare, dacă pune
semaforul pe roșu, dacă oprește apa la 300 de 
blocuri astfel încat să nu fie nevoie de 
reparații imediat, D‐na Popa ar putea fi dusă
mai repede la spital, cu 100% șanse de viață.



Sau, dacă învățăm sistemul că viața Dnei Popa
nu e atât de importantă ca bunăstarea celor
300 de blocuri alimentate de țeava spartă, 
lucrătorii se apucă de treaba, strada e blocată, 
iar salvarea merge pe un drum care ii oferă D‐
nei Popa 75% șanse de salvare.



Un oraș inteligent e cool! Poate să facă multe
lucruri deodată.



Oraș inteligent. Înțelegem cu adevărat
conceptul sau idealizăm o entitate cool?



Înainte să reglementăm orașul inteligent, 
hai să îl înțelegem.



Sau putem considera că legile se fac
întotdeauna bine. Ori că programatorii
codează excelent de fiecare dată.



"În vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul
localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a 
echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, 
energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a 
automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură."

Art. 2 din HG 490/2011 a produs efecte până în 2014 (modificată prin HG. 1180/2014).

Interzicem tramvaiele, troleibuzele? 
Comunicații mobile cu antene în subteran?
Senzori smart în subteran?
Emițători wi-fi în subteran?

Smart City adevărat





Înainte să reglementăm orașul inteligent, 
hai să îl înțelegem.



Mulțumesc. 
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alin@avocatnet.ro


