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3 Motivație

Prezentarea unor considerații pentru:

 decidenții din instituții ale administrației de stat care sunt abilitate.

 eficientizarea utilizării resurselor financiare pe care le gestionează astfel încât să contribuie la optimizarea atât a relației cu cetățenii în sensul

creșterii gradului de confort individual și colectiv, cât și a relațiilor dintre ei în arealul comun, dar și a comunicării dintre administrațiile locale în

interesul cetățenilor și al comunității.

 identificarea de bune practici care pot valida recomandări pentru viitoarele intervenții ce ar putea influența evoluția orașelor inteligente precum și înscrierea

lor la obiectivele Strategiei Europene, cu accent pe nevoile populației din marile aglomerări urbane.

 alinierea dintre obiectivele și caracteristicile portofoliului de proiecte al fiecărui oraș inteligent. 



4 Scopul și obiectivele prezentării

• abordarea problemelor publice prin intermediul soluțiilor bazate pe TIC și a unui parteneriat

bazat pe mai multe părți interesate.

• dezvoltarea și perfecționarea soluțiilor prin inițiativele integrate sau ca proiecte discrete dispuse

ca o rețea de activități și/sau de infrastructuri suprapuse.

• inițiativele trebuie să includă cel puțin una dintre următoarele caracteristici (obiective și/sau

moduri de funcționare):

 administrare inteligentă, 

 Smart People (comunități inteligențe), viață inteligentă, mobilitate inteligentă, economie

inteligentă, mediu inteligent.

• Componentele oferă, prin urmare, elementele de bază ale inițiativelor Smart City și cuprind trei tipuri: 

1. tehnologice

2. umane

3. instituționale



5 Perspective

o Populația urbană a lumii este de așteptat să se dubleze până în 2050.  Până în 2030, șase din zece persoane vor locui

într-un oraș și până în 2050 această cifră va ajunge la șapte din zece.  

o În termeni reali, numărul locuitorilor din mediul urban crește cu aproape 60 de milioane de oameni în fiecare an.

o Urbanizarea majoră necesită metode noi și inovatoare de a gestiona complexitatea vieții urbane; solicită noi modalități de 

abordare a problemelor legate de supraaglomerare, consumul de energie, gestionarea resurselor și protecția mediului.

 Smart City își are rădăcinile în crearea și conectarea capitalului uman, a capitalului social și a infrastructurii tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) 

pentru a genera o dezvoltare economică mai mare și mai durabilă și o mai bună calitate a vieții. Orașele inteligente au fost definite în principal pe șase axe 

sau dimensiuni: 

 Economie inteligentă

 Mobilitate inteligentă

 Mediu inteligent

 Smart People (comunități inteligente în învățământ, cultură, sănătate)

 Condiții de viață inteligente

 Administrare inteligentă

Evoluția lor benefică poate fi facilitată de o combinație de condiții-cadru de infrastructuri de informare executivă și de comunicații pentru a configura o platformă pe

care administrațiile, firmele și cetățenii pot comunica și lucra împreună, pot participa, dar și beneficia de evoluția orașului.



6 Perspective

• Europa, ca și competitor la nivel mondial din rândul economiilor

emergente, urmărește implementarea unor programe de mare 

anvergură Smart City.

• SUA va investi aproximativ 41 de miliarde de dolari în următorii 20 

de ani pentru îmbunătățirea infrastructurii de produse și servicii 

folosind tehnologia IoT.

• India intenționează să cheltuie 66 de miliarde de euro pentru a 

dezvolta 7 orașe inteligente de-a lungul coridorului industrial 

Delhi-Mumbai 10 folosind un amestec de parteneriate public-privat

(80%).

• China urmărește o strategie a orașelor inteligente ca parte a 

eforturilor sale de a stimula dezvoltarea economică și de a eradica

sărăcia. Deoarece sărăcia în China este în mare parte un fenomen

rural, programul urmărește atragerea lucrătorilor din mediul rural în

orașele inteligente care pot servi apoi ca niște centre urbane de 

ocupare a forței de muncă. 



7 Perspective

Conceptul de Smart City 

 colecteze în mod constant, să analizeze și să distribuie date despre oraș pentru a optimiza eficiența și eficacitatea în urmărirea competitivității și

durabilității;

 comunice și să împărtășească astfel de date și informații în jurul orașului folosind definiții și standarde comune, astfel încât să poată fi ușor reutilizate;

 acționeze multifuncțional, oferind soluții la multiple probleme dintr-o perspectivă holistică a orașului. 

 culeagă date, informații despre comunități și organizații inteligente.

 reproiecteze relațiile dintre administrație și sectorul privat, organizații non-profit, comunități și cetățeni.

 se asigurare că există sinergii și interoperabilitate în cadrul domeniilor și sistemelor de politici din întreaga comunitate (de exemplu: transport, energie, 

educație, sănătate și îngrijire, utilități etc).

 stimuleze inovările, de exemplu prin intermediul datelor deschise, laboratoarele și hub-urile de tehnologie.

poate fi privit ca recunoașterea importanței crescânde și, într-adevăr, critice a tehnologiilor (în special TIC) pentru îmbunătățirea competitivității orașului, 

precum și pentru asigurarea unui viitor mai durabil, în rețelele de întreprinderi, tehnologii, infrastructuri, consum, energie, spații și legăturile interumane.

Tehnologia și colectarea datelor utilizate în Smart Cities ar trebui să fie capabile să:

Infrastructura informatică și tehnologică permite unui oraș inteligent să:



8 Smart City și Strategia Europeană

Există cel puțin trei motive diferite pentru urmărirea strategiilor Smart City: 

1. Includerea caracteristicilor recunoscute ca repere Smart City poate fi motivată de dorința de a atrage întreprinderi în oraș sau de a participa la proiecte Smart 

City finanțate de UE.

2. Includerea caracteristicilor asociate cu zonele în care orașul sau țara este deosebit de slabă este adecvată în cazul în care masa critică, economiile de scară, 

domeniul de aplicare și efectul de halou politic Smart City pot fi utilizate pentru a aborda probleme colective care au rezistat (după cum arată performanța slabă) 

soluției prin canalele "normale".

3. Includerea caracteristicilor care corespund unor zone cu o anumită putere locală (de exemplu, caracteristicile de mediu dintre orașele inteligente din statele

membre nordice) oferă o platformă fructuoasă pentru construirea coaliției Smart City. 

Există o diferență clară între orașe: 

 unele urmăresc un amestec de caracteristici prin numeroase inițiative în ideea întregului.

 altele doresc utilizarea unui portofoliu diferențiat de inițiative de specialitate care sprijină doar câteva inițiative multi-obiective pentru

punerea în aplicare a unui număr redus de inițiative strâns concentrate pe cele mai importante caracteristici.



9 Smart City și Strategia Europeană

Strategia europeană

Domenii țintă Obiective 

Ocuparea forței de 
muncă 

75% dintre persoanele în vârstă de 20-64 de ani urmează să fie angajate; 

Cercetare, dezvoltare și 
inovare 

3% din PIB-ul UE (public și privat combinat) care urmează să fie investit 
în cercetare, dezvoltare sau inovare; 

Schimbările climatice 
și energia 

Emisiile de gaze cu efect de seră sunt de 20% (sau chiar 30%, dacă 
condițiile sunt corecte) mai mici decât în1990 20% din energia din surse 
regenerabile;  
Creșterea cu 20% a eficienței energetice; 

Educaţie Reducerea ratelor abandonului școlar sub 10%; 
Cel puțin 40% dintre persoanele în vârstă de 30-34 ani au absolvit 
învățământul de nivel 3; 

Sărăcia și excluziunea 
socială 

Cel puțin 20 de milioane de persoane sunt mai puțin afectate de sărăcie și 
excluziune social. 

Sursa: European Commission (2013)

 reprezintă strategia de stimulare a creșterii economice și a ocupării forței de muncă în întreaga regiune pentru a crea o economie inteligentă, durabilă și favorabilă

incluziunii.  Pentru a atinge aceste ținte, obiectivele principale din cinci domenii au fost stabilite la nivel național și european, inclusiv ocuparea forței de muncă, 

cercetarea și dezvoltarea, schimbările climatice și energia, educația, sărăcia și excluziunea socială. Obiectivele la nivel european sunt prezentate în tabelul de mai 

jos:



10 Smart City și Strategia Europeană

Posibile utilizări și caracteristici ale inițiativelor Smart City:

 Obiectivul energetic al Strategiei Europene ar putea fi abordat prin inițiative care se 

concentrează pe mediu inteligent sau mobilitate inteligentă.

 Inițiativele privind economia inteligentă și Smart People sunt orientate spre obiectivele de 

ocupare a forței de muncă și educație care includ dezvoltarea competențelor digitale care ar

trebui să fie mai accesibile, ceea ce la rândul lor pot sprijini obiectivele Strategiei Europene

privind ocuparea forței de muncă.

 Inițiativele privind administrația inteligentă și Smart Living abordează sărăcia și excluziunea socială prin

măsuri care includ îmbunătățiri ale calității vieții, punându-se accent pe conectivitatea cetățenilor (inclusiv

serviciile de guvernare electronică) la utilizarea datelor deschise pentru cunoașterea locurilor de 

accesibilitate a acestora la muncă și necesități participative individuale și colective.

 Majoritatea inițiativelor Smart City au potențialul de a sprijini creșterea economică inovatoare, de 

cercetare și dezvoltare. Ele sunt finanțate printr-o varietate de surse, inclusiv companiile guvernamentale

și private, care au un interes comun în ceea ce privește cursul de desfășurare în acest domeniu în cadrul

unor programe multi anuale. Pentru a contribui la atingerea obiectivului inovării, cercetării și dezvoltării

prin stimularea suplimentară a investițiilor din sectorul privat în domeniul cercetării și dezvoltării, este

esențial ca proiectele să fie evaluate, iar cele învățate din acestea să permită dezvoltarea ulterioară. 



11 Soluții Smart City și practici bune

• Factorii de succes pentru reușita orașelor inteligente și implementarea soluțiilor sunt legați

de o viziune clară de implicarea cetățenilor, a administrației și întreprinderilor locale, 

precum și a unor procese eficiente de integrare conceptuală și executivă a acțiunilor

pentru implementarea soluțiilor Smart City bazate pe TIC care generează efecte

semnificative în îmbunătățirea calității vieții.

• Nu toate soluțiile care pot fi identificate în contextul unui program Smart City contribuie la 

atingerea obiectivelor Strategiei Europene și nu toate soluțiile care contribuie la obiectivele

acesteia se bazează pe TIC. 

• Multe soluții nu sunt încă implementate și se află încă în faza de planificare sau pilot.

• Pentru o evaluare economică a soluțiilor Smart City este important să se țină seama de contextul local. 

• Analizele cost-beneficiu pe nivel de soluție trebuiesc analizate, iar fezabilitatea soluțiilor analizate să fie posibilă pe termen scurt și mediu, astfel încât

rezultatul net să fie pozitiv.



12 Concluzii

 Orașele sunt sisteme complexe, care sunt caracterizate de un număr masiv de 

subsisteme interconectate.

 Creșterea numărului populației și a gradului de urbanizare ridică o serie de 

probleme tehnice, sociale, economice și organizaționale care tind să pună în

pericol viabilitatea economică și ecologică a orașelor. 

 Creșterea rapidă a populațiilor urbane a generat congestionări ale traficului, 

poluarea și vulnerabilități. 

 Astfel, accentul a fost pus pe modul în care noile soluții bazate pe tehnologie, 

precum și noi abordări privind planificarea urbană și de viață, poate asigura

viabilitatea viitoare și a prosperității în zonele urbane, dar și a înlăturării unor

vulnerabilități ce pot fi generate de catastrofe naturale.

 Sistemele tehnologice pot fi gestionate prin optimizări, dar și eficient, numai

în cazul în care sunt integrate în mod corespunzător.

 Digitalizarea, cât și alte tehnologii le permit crearea de rețele integrate 

care să ofere beneficii sociale, de mediu și economice pentru toți, ca o 

oportunitate pentru o mai bună calitate a vieții. 

 Prin urmare, agendele orașelor inteligente vor fi cuprinse în proiectele de 

dezvoltare urbană; deși reclamă investiții uriașe, ele oferă noi oportunități

de afaceri pentru diferite părți interesate în programe multianuale de 

dezvoltare a calității vieții cetățenilor în aglomerațiile urbane ce devin pe zi

ce trece mult mai numeroase.



13 Întrebări


