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Pilonii orașului
inteligent

Viață inteligentă

Resurse umane
inteligente

Accesibilitate și
mobilitate inteligentă

Mediu inteligent

Economie inteligenă

Guvernanță
inteligentă

Orașul inteligent
UE consideră că Smart City este o
”strategie cheie pentru combaterea
sărăciei și inegalității, șomajului și
pentru
gestionarea
eficientă
a
1
resurselor și definește oraşul inteligent
ca “un loc în care serviciile şi reţelele
tradiţionale sunt făcute mai eficiente
prin
folosirea
tehnologiilor
de
telecomunicaţii şi digitale în folosul
cetăţenilor săi şi economiei.2
Orașul inteligent este acela care
utilizează în mod curent servicii
„smart” pentru satisfacerea nevoilor
sau cerințelor identificate de cetățeni
sau mediul de afaceri.3 Serviciile
„smart” reprezintă acele servicii
furnizate cu ajutorul sau prin
intermediul tehnologiilor „smart”.

1

Mapping Smart Cities in the EU, European Council, pag. 17

2https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-

urban-development/city-initiatives/smart-cities_en#what-are-smart-cities

Tehnologiile
„smart”
reprezintă
produse,
echipamente
sau
componente ce conțin unități de
procesare a datelor, senzori, sunt
programabile și au capabilități de
conectare la Internet sau alte rețele de
date, fiind utilizate în scopul culegerii de
date din mediul înconjurător, îndeplinirii
de comenzi primite, transmiterii și
recepției de date și interacțiunii cu omul
sau cu alte sisteme sau echipamente.
Orașele smart vor rezulta în urma
implementării de soluții inteligente în
toate
sectoarele/domeniile
de
dezvoltare. Cele 6 domenii majore de
dezvoltare în cadrul unui Smart City,
potrivit Comisiei Europene sunt: Smart
People, Smart Environment, Smart
Economy, Smart Governance, Smart
Mobility și Smart Living.4

Smart cities for smart communities – Îndreptar spre viitor -, 2016, Ministerul
Comunicațiilor și Societății Informaționale
4 Mapping Smart Cities in EU, Directorate-General for Internal Policies of the Union
(European Parliament)
3

Tipuri de acțiuni
Crearea unui sistem de guvernanță
inteligentă: acces facil la date publice,
plăți online, gestionarea proceselor de
consultare publică, aplicații de eadministrare; servicii de strocare în
cloud, diverse aplicații turistice; aplicații
de coordonare și relaționare cu
asociațiile de proprietari.

Crearea unui sistem de mediu
inteligent: pubele inteligente conectate
pentru a vedea gradul de ocupare cu
deșeuri ; platformă pentru încurajarea
economiei circulare prin implicarea
actorilor relevanți,

Crearea unui sistem de economie
inteligentă: aplicații în vederea
eliberării
documetelor
online;
asigurarea
interoperabilității
și
securității aplicațiilor; aplicații suport
pentru punerea în comun a resurselor.

Crearea
unei
resurse
umane
inteligentă: creșterea nivelului general
de cunoaștere a tehnologiilor smart;
facilitarea către o administrație smart

Crearea unui sistem de accesibilitate
şi mobilitate inteligentă: aplicația
integrată a sistemului multimodal de
transport care recomandă cea mai
bună rută pentru a ajunge la destinație
prin indicare tip transport, timpul, prețul
afferent, impactul asupra mediului
înconjurător; asigurarea calității apei cu
ajutorul senzorilor

Crearea unui sistem de viată
inteligentă: înregistrare facială si a
numerelor de înmatriculare în vederea
combaterii criminalității; aplicații de
urgență care pot fi utilizate de cetățeni
să transmită în timp real faptul că sunt
in pericol sau au o problemă; platformă
digitală
unică
pentru
serviciile
medicale; ghidurile muzeelor pe
smartphone.

Guvernanță inteligentă
Tehnologie
Folosirea Big Data și a tehnologiilor
geo-spațiale (de ex GIS), pentru a sprijini
procesul de luare a deciziilor,

Aplicații

Suport pentru cetățeni

Aplicație integrată a orașului
care oferă informații utile: locuri
de distracție și relaxare, obiective
turistice, restaurante, rute de
transport public, parcări, farmacii
non-stop, ATM-uri, etc,

Funcționar
public
virtual
pentru serviciile publice.

Economie inteligentă

Crearea de platforme
virtuale cu informații
pentru investitori:
spații/terenuri libere,
elaborate cu ajutorul
GIS

Mediu inteligent

Monitorizarea și eficientizarea
funcționării
infrastructurii
tehnico-edilitare (apă, deșeuri,
gaz, electricitate): sistem de
senzori
pentru
monitorizarea
funcționării infrastructurii; baza de
date (GIS) cu date referitoare la
rețelele tehnico-edilitare; platformă
digitală de tip Internet of Things
(IoT); sistem de telecitire a
utilităților
disponibile
(smart
metering).

Coșuri de gunoi inteligente cu
tehnologie bazată pe senzori și
GPS

Aplicație
pentru
reciclare:
localizarea pubelelor de colectare
selectivă

Montarea de senzori în diferite
locații (sol, aer etc) pentru
previzionarea
și
prevenirea
diferitelor
evenimente
/
catastrofe naturale (inundații,
cutremure, furtuni puternice etc.)
și corelarea acestora cu o aplicație
publică disponibilă cetățenilor și
autorităților,

Montarea de senzori (sol, aer)
care să avertizeze când un prag de
poluare este depășit și care
transmit datele spre o platformă
online pentru colectarea și afișarea
datelor de mediu.

Accesibilitate și mobilitate inteligentă
•

•

•

•

•

•

Aplicație care monitorizează locurile
de încărcare libere aferente stațiilor de
încărcare pentru autoturisme sau
biciclete/scutere electrice, pe baza unor
senzori
Locuri de parcare / parcări dotate cu
senzori și/sau camere video, stație de
informare dotată cu GPS și ”parking
meter”, care măsoară durata de
staționare a unei mașini
Aplicație IT pentru utilizator, care
informează asupra disponibilității
locurilor de parcare, ghidaj spre locul
de parcare și permite plata parcării
Staţii de plată automată a parcării cu
telefon sau smart watch, cu posibilitate
de generare de date statistice
Senzori pentru semnalizare intensă
când sunt utilizate de către pietoni sau
care înregistrează traficul pietonilor și
îl corelezează cu sistemul de
semaforizare
pentru
eficientizarea
traficului
Garaje,,smart’’, interconectate la o
aplicație de management

•

•

•

•

•

•

Aplicație privind managementul
traficului, care analizează datele
preluate din senzorii IoT integrați în
materialul rulant
Echipamente de bord pentru
mijloace de transport public (de
exemplu, GPS), server și aplicație
informatică pentru gestionarea şi
furnizarea de informaţii în timp real
Panouri de informare în timp real
în vehicule și stații pentru utilizatori,
site web pentru planificare călătorii
Aplicație pentru transportul public
local, care să includă: stațiile și
liniile de transport public, planificator
de rute, o hartă interactivă cu
localizarea mijloacelor de transport
public, precum și posibilitatea plătirii
unui bilet/abonament în aplicație.
Aplicație pentru acordarea de
bonificații
pentru
utilizarea
transportului public
aplicație mobilă adună la un loc
diferite soluții pentru transport,
incluzând transportul public, car
sharing, bike sharing, taxi, carpooling etc și permite utilizatorului să
își personalizeze călătoria

Resurse umane inteligente

Aplicații de încurajare a
participării cetățenilor la
deciziile ce țin de
comunitatea în care
trăiesc: colectarea
opiniilor, feedback-ului și
ideilor cetățenilor în
legătură cu strategiile de
dezvoltare vizate,
planurile de urbanism etc.

Platforme de life long
learning pentru
dezvoltarea abilităților
legate de noile provocări
ale orașului.

Viață inteligență
Dezvoltarea / achiziționarea de
aplicații de sănătate (e-health) /
protecție social

Aplicații inteligente la nivel de
unități școlare care integrează:
Orar/calendarul cursurilor;
Platformă on line learning;
învățare adaptivă și consiliere.

Platforme on-line/aplicații
mobile integrate în care sunt
furnizate informații despre
evenimente, obiective turistice și
itinerarii, competiții, gastronomie,
meteo etc, .
Soluții smart pentru monitorizarea
consumurilor și autogestionare,
securitatea clădirilor
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