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Trăim în era ”orașelor inteligente”. (În Europa: Londra, Barcelona, Amsterdam, Paris, Stockholm și Berlin); 
Orașele încorporează noi tehnologii (de mai mulți ani !) însă, în ultimul timp rata de adopție a crescut, iar orașele din 
întreaga lume devin „mai inteligente”. 
Tehnologiile (mai) noi, împreună cu o conectivitate mai rapidă și mai ușoară, permit orașelor să-și optimizeze resursele, să 
economisească bani și, în același timp, să ofere servicii mai bune cetățenilor lor.
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O zonă/arie urbană în care:
- sunt utilizate diferite tehnici/tehnologii dedicate colectării datelor necesare gestionării eficiente a resurselor.
- investițiile în capitalul uman, social, în infrastructura sunt gândite pentru o dezvoltare durabila (pe termen lung) și 
asigură un nivel de trai ridicat, cu o gestiune avizată și echilibrată a resurselor naturale, toate susținute de o administrație
performantă și participativă.



Ce nu este un “oraș inteligent” ?
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Municipalitatea :
‐ nu a avut ,măcar, o inițiativă care să vizeze: ”Guvernanța inteligentă”; „Mediul inteligent„; „Economia inteligentă”; ”Mobilitatea inteligentă”. 
‐ nu a încercat să abordeze rezolvarea cerințelor / necesităților comunității pe care o deservește, utilizând soluții IT&C  (în diferite forme de parteneriat, între 
părțile interesate: public/privat, municipalitate/locuitori);
Nu se poate identifica planificarea, operarea, dezvoltarea și administrarea unor activități specifice domeniilor:
‐ ”Domeniul Digital” (”IT&C Domain/Hi-Tech/Cyber/Mobile/DigitallySmartand Intelligent City(Networks/IT&C applications, systems,sensors, cloud”);
‐ ”Domeniul Sustenabilității”, ”Dezvoltării durabile„ (”Ecological/Green/Eco-friendly/Zero-carbon/Zero-waste”);
‐ „Domeniul Cunoașterii„ (”Learning/Innovation/Intelligent/Science/Creative/Human/Social”).
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O comunitate complexă  de dispozitive, rețele, oameni și organizații care interacționează, mediul și tehnologiile care susțin aceste 
interacțiuni .
Abilitatea „ecosistemului cibernetic” de  a simplifica schimbul de informații este, în același timp, cel mai mare beneficiu și cea mai 
mare amenințare.
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Reacționând favorabil atunci când constatăm beneficiile extinderii „ecosistemului cibernetic” (și necesitatea actualizării 
tehnologiilor în vederea maximizării beneficiilor), trebuie să avem în vedere și  posibila vulnerabilizare a rețelelor / 
sistemelor informatice și producere a unor blocaje ce pot declanșa,rapid, o succesiune ”în cascadă” a evenimentelor, 
provocând astfel posibile dezastre tehnologice, pe scară largă, în întreaga rețea și comunitate



Rezilienta
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Abilitatea de „a rezista, a reacționa și a se reface„.



Concluzie
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În contextul indicat de existența și/sau facilitățile unui „oraș inteligent”, indiferent dacă vorbim despre Internet, o rețea inteligentă de 
energie electrică, rețele de transport sau rețele logistice, (în aceste sisteme complexe) elementele dețin/trebuie să dețină o anumită 
formă de autonomie, necesară alegerii căilor de acțiune (structura generală a sistemului este un produs al interacțiunilor ,locale, între 
componente).
Ecosistemul cibernetic, tehnologiile ce activează „orașele inteligente” evoluează; asigurarea rezilienței nu a fost/nu este 
,deocamdată, un obiectiv îndeplinit.
Într-un mediu în care se constată anumite tendințe -relevante , chiar și în evoluția amenințărilor- abordările tradiționale privind 
reglementarea, adaptarea, și auto-organizarea, vor fi văzute ,din ce în ce mai mult, ca fiind "necesare, dar nu suficiente".
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