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Integratorul de soluţii inteligente la cheie Vegacomp Consulting 
a realizat o radiografie a proiectelor Smart City din România, 
în baza unei experienţe de lucru cu proiecte pilot Smart City în 
România din 2014.

“Suntem prezenți în piața soluțiilor și serviciilor Smart City 
și am simțit, ca parte activă a acestui ecosistem, 
nevoia unui studiu complex și a unei raportări actualizate 
în ceea ce privește evoluția și adopția Smart City la nivelul 
României. Am centralizat și identificat atât soluții cu un 
mare nivel de replicabilitate, cât și proiecte personalizate 
unor nevoi unice. Pe lista noastră am reunit nu doar Alba 
Iulia și Oradea, adevărate motoare ale industriei, 
alături de București, ci și orașe mici, cu proiecte
ambițioase, precum Balș, Mizil, Seini sau Târnăveni”, 
declară Cornel Bărbuț, CEO al Vegacomp Consulting. 

Piaţa de Smart City la nivel global, pornită din 2009, ajunsese, în 
2017, la o mărime de ordinul miliardelor de USD. În România, există 
un început timid și o piață în formare în zona Smart City, care încă 
nu este complet înțeleasă, este greu de definit și încă relativ greu 
de acceptat, din perspectiva autorităților.
în ultimii trei ani s-au înregistrat foarte multe progrese la nivel 
local, iar piaţa de Smart City a ajuns să depășească 216 proiecte 
Smart City realizate în România, cu o valoare estimată la peste 30 
milioane de Euro în decembrie 2017.
Primele orașe din România introduse pe harta Smart City la 
nivel internațional au fost Târgu Mureş, de către IBM și Visa în 
2010, Alba Iulia, de către Siemens în 2015 şi Bucureşti - Sectorul 4, 
prin parteneriatul Telekom Romania – CISCO tot în 2015.
Topul administraţiilor publice din România este condus de Oradea, 
care este un oraş cu cea mai mare eficienţă administrativă dintre 
cele 320 de oraşe din România, potrivit mai multor studii, printre 
care Studiul de impact “E-guvernarea în municipiile României” 
realizat de SNSPA în 2016 şi Urbanizehub.ro în 2018. Oradea are 
cele mai bune performanţe la nivelul cheltuielilor de capital, cu 
investiţii de 1225 Euro pe cap de locuitor în ultimii 8 ani şi cu o 
atracţie de fonduri europene de 716 Euro pe cap de locuitor. 
Ramâne de urmărit cât vor fi investiţiile în România pentru Smart 
City pe cap de locuitor în următorii 2-3 ani. 

1.INTRODUCERE ÎN PIAŢA DE SMART CITY 
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Metodologia a inclus prelevarea informațiilor din sursele publice 
care au acoperit subiectul pe parcursul ultimului an, informațiile 
furnizate de primării, companii și interviurile directe efectuate cu 
reprezentanţii companiilor furnizoare de soluţii Smart City
 în România.

Versiunea prezentă, raport pilot al Radiografiei Smart City în 
România, pornește de la informațiile despre un cumul de 38 de 
orașe mari, medii și mici din țară care au în prezent, în faza de 
plan, în derulare sau deja finalizate, peste 200 de proiecte tip 
Smart City.

Vegacomp Consulting va actualiza și consolida periodic toate 
informațiile prezente în această versiune pilot a documentului, 
pentru a prezenta, în permanență, o imagine corectă asupra 
dezvoltării Smart City în România. 

Proiectele Smart City identificate au fost clasificate în șase 
Verticale Smart City:
SMART ECONOMY
SMART MOBILITY
SMART ENVIRONMENT
SMART PEOPLE
SMART LIVING 
SMART GOVERNANCE
Verticale care sunt în concordanță cu raportările recente ale 
Uniunii Europene.

2. METODOLOGIE DE LUCRU
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3.ORAȘELE PREZENTE ÎN RAPORTUL PILOT
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Lista orașelor înscrise în cursa Smart City 
este într-o continuă evoluție și include, în 
prezent, municipalități precum: 

“Orașele din listă însumează, conform ultimului 
recensământ, o populație de 5.631.788, iar faptul că 
peste un sfert din populația României trăiește într-un 
oraș ce deja pășește în epoca Smart City ne bucură. 
Pe de altă parte, vedem și potențialul uriaș al acestor 
soluții, dacă luăm în calcul atât populația totală, cât și 
populația urbană rămasă neacoperită, ori locuitorii din 
orașele cu proiecte Smart City ce încă nu se află în raza 
imediată a acestor beneficii”, spune Bărbuț.

Seini
Sibiu
Slatina
Suceava
Târgoviște
Târgu Jiu
Târgu Mureș
Târgu Neamț
Târnăveni
Timișoara
Tîrgu Bujor 
Tulcea

Alba Iulia
Arad
Bacău
Balș
Botoșani
Brașov
București
Bumbești-Jiu
Călărași
Cernavodă
Comănești
Constanța
Cluj-Napoca
Deva
Fălticeni
Galați
Giurgiu
Gura Humorlui
Iași
Mangalia
Mioveni
Mizil
Moinești
Oradea
Piatra-Neamț
Reșița

PREZENȚA PROIECTELOR SMART CITY 
ÎN RÂNDUL POPULAȚIEI
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Topul primelor zece orașe, în funcție de numărul de proiecte în plan, 
în curs de implementare sau livrate este: 

1.ALBA IULIA (72 proiecte)

2.ORADEA (20 proiecte)

3.CLUJ-NAPOCA (18 proiecte)

4.BUCUREȘTI (13 proiecte)

5.PIATRA-NEAMȚ (12 proiecte)

6.BRAȘOV (11 proiecte)

7.ARAD (11 proiecte)

8.SIBIU (11 proiecte)

9.CONSTANȚA (10 proiecte) 

10.IAȘI (8 proiecte)

Printre orașele care îmbrățișează soluțiile Smart City atât într-un mod 
inovator, cât și acoperitor la nivelul locuitorilor, putem menționa: 

• SEINI, singurul oraș independent energetic din România, 
• TÂRGU NEAMȚ, care a amplasat pe întreaga sa suprafață 
           iluminatul public cu LED, 
•         GURA HUMORULUI, cu acoperire integrală cu servicii 
           publice WiFi. 



4.  CLASAMENTUL PROIECTELOR PE VERTICALE SMART CITY
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Vegacomp Consulting a realizat clasamentul proiectelor Smart City 
în funcție de verticalele Smart City recunoscute la nivel european 
și a întocmit un clasament național al verticalelor Smart City, în 
funcție de numărul de proiecte implementate.

Lideră este verticala Smart Governance, acoperită de 49 de 
proiecte, urmată îndeaproape, pe poziția secundă, de Smart 
Living, cu 48 de proiecte. Locul al treilea este împărțit, la egalitate, 
de Smart Economy și de Smart Mobility, fiecare cu 46 de proiecte 
în plan, în curs de implementare sau deja livrate. La distanță 
urmează Smart Environment, cu 19 proiecte, și Smart People, 
cu 13 inițiative.



Cele mai populare soluții Smart City identificate în România și, în 
același timp, scalabile la nivel mondial includ: iluminatul stradal 
cu LED (recunoscut ca fiind prima soluţie Smart City scalabilă la 
nivel global), smart parking, monitorizarea video si furnizarea de 
servicii publice de WiFi, urmate, pe termen mediu, de sisteme de 
management al traficului, management al deșeurilor și diferiti 
senzori, cum ar fi cei de mediu, folosiți pentru monitorizarea 
calităţii aerului.

Cu 20 de soluții tip Smart Governance, Alba-Iulia conduce, la nivel 
național, clasamentul și impune tendințele în adopția și trecera 
la guvernanța inteligentă, cu mai multă automatizare, mai puține 
erori și mai bune rezultate, atât pentru administrația publică, cât 
și pentru populație.

La nivel național, cel mai des întâlnite proiecte din această arie 
includ: plata online a taxelor și impozitelor, interacţiunea cu 
primăria și raportarea de către locuitori a diferitelor situații 
(cum sunt Civic Alert sau My BraşovCity), precum și gestionarea 
documentelor oficiale tip autorizații, notificări, certificate.

SMART GOVERNANCE

5.  SOLUȚIILE SMART CITY ADOPTATE ÎN ROMÂNIA PE VERTICALE
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Soluțiile inteligente care cresc confortul locuitorilor sunt regăsite, 
pe o scară tot mai mare, și în orașele din România. Cea mai facilă 
soluție, internetul WiFi public în punctele de interes major din 
orașe, atât outdoor cât și indoor, este, în momentul de față, și una 
dintre cele mai des adoptate declinări ale conceptului Smart Living 
în România.

SMART LIVING

De asemenea, o versiune populară derivată din această soluție este 
instalarea serviciilor de internet WiFi în transportul comun, alături 
de supravegherea video inteligentă și de măsurarea și gestionarea 
consumului de utilități, în beneficiul utilizatorilor individuali, dar și 
al companiilor și municipalității.
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Soluțiile inteligente menite să simplifice viața locuitorilor, dar și să 
genereze economii pe termen mediu și lung, alături de o mai bună 
gestionare a resurselor, trasabilitate a acestora și, nu în ultimul 
rând, o eficiență energetică sporită, sunt adoptate de o bună parte 
a municipalităților monitorizate de acest raport.

SMART ECONOMY

Topul este condus de iluminatul public inteligent cu LED, adoptat 
pe suprafețe mai mari sau mai mici, de cele mai multe 
municipalități. Urmează, în clasament, sistemele de dispecerat 
sau de măsurare și raportare a consumului la nivel de utilități, iar 
podiumul este închis de amplasarea stâlpilor inteligenți, ce pot fie 
să emită WiFi, fie să alimenteze staţii de încărcare maşini electrice, 
panouri de afişaj digital outdoor sau staţii de monitorizare a 
calităţii aerului, fie să alimenteze camere video pentru 
supravegherea diferitelor obiective, ori diferiti senzori IoT, cum ar 
fi de senzorii de parcare outdoor wireless.

10
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Fie că vorbim despre transport mai eficient și mai rapid, despre 
conectivitate în mers, despre automobile electrice sau biciclete 
care comunică între ele și centralizat sau despre aplicații mobile 
care facilitează publicului larg accesul între două sau mai multe 
puncte de interes, aria Smart Mobility face pași, mai întâi ca test 
și, gradual, pe arii tot mai extinse, și în orașele României.

SMART MOBILITY

Identificăm, printre variatele proiecte din acest domeniu, soluții 
care se detașează, din punct de vedere al implementării, precum: 
optimizarea și plata parcării, monitorizarea traficului, 
monitorizarea şi eficientizarea flotei de transport public în comun 
sau serviciile de încărcare a automobilelor electrice.
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Tehnologia evoluează atât pentru a pune în valoare şi a proteja 
mediul înconjurător, cât și pentru a oferi populației tot mai multe 
elemente inteligente, în spațiile deschise, publice.

SMART ENVIRONMENT

La nivel național, soluțiile de acest tip implică un nivel de 
complexitate peste medie, iar adopția este încă limitată geografic 
sau ca nivel de adresabilitate. Observăm că încep să prindă teren 
soluții ce vizează management-ul inteligent al deșeurilor, energia 
regenerabilă și monitorizarea diverșilor parametri ai mediului.
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Educația și informarea publicului este una dintre prioritățile 
globale în aria Smart City însă, în România, primele cercetări o 
arată drept ultima ca adopție, implementată punctual, deseori 
ca proiect pilot, în unități de învățământ care au resursele 
necesare pentru a inova și în comunitățile mai deschise la nou, 
eficient și măsurabil..

SMART PEOPLE

Printre ariile care prind contur se numără: sistemele de informare 
pentru cetățeni, cataloagele electronice pentru elevi și suportul 
educaţional pentru diverse teme de dezvoltare a cunoștințelor
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Avem activi, în prezent, în România, primii doi furnizori mondiali 
de soluții Smart City la cheie: Siemens și CISCO.

Pe lângă aceste nume, lista companiilor identificate drept 
implicate în realizarea de proiecte Smart City include in ordine 
alfabetica, dar nu se rezumă la: Aquatim, Avitech, BCR,
clusterul Cluj IT cu 10 firme (Arxia, Cloud Soft, Hyper Media,
Life is Hard, Optima, Artsoft Consult, Parking Plus, 
Solar EcoSytems, Trencadis, White City Code), Dahua, Direct One, 
Eco Mobilitate, Enel, ETA2U, Euro Jobs, Fast Order, 
Flash Lighting Services, Flashnet, Huawei, Industrial Software,
IT Center for Community, KMW Services, Luxten, Microsoft, 
Mobilis, Nova Apaserv, Orange România, Parkomatic, Romstal, 
Telekom România, Siemens, TPark (Piconet), UTI,
Vegacomp Consulting şi ZTE.

În afara acestor companii este o listă mult mai mare de companii, 
româneşti şi străine, interesate să ofere soluţii Smart City, dar care 
preferă să aştepte bugetele pentru Smart City de la autorităţi în 
locul investiţiilor proprii.
Semnalăm prezenţa unor alt fel de “companii” Smart City, care vor 
creşte în perioada următoare, atât prin situri web cât şi prin 
aplicaţii mobile:

Şi autorităţile publice cu cele 2 ghiduri de Smart City realizate 
până în prezent în România:
-Mic ghid pentru oraşele care vor să devină (şi mai) inteligente, 
realizat de Asociaţia Administratorilor Publici din Romania (AAPRO) 
în 2015, aflat la a doua ediţie în 2017
-Smart City for Smart Communities – Îndreptar spre viitor,
ghid realizat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţio-
nale în decembrie 2016.

- http://smartmycity.ro/
- http://mysmartcity.ro/ 
- http://www.smartcity.org.ro/ 

6. COMPANII IMPLICATE ÎN SMART CITY
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Lista companiilor identificate drept implicate în organizarea de 
evenimente Smart City include, dar nu se rezumă la:

•  ARSCM, Asociaţia Română pentru Smart City și Mobilitate, lider 
în evenimente legate de Smart City, cu Harta proiectelor Smart 
City din România, cu două ediții de Smart City Urban Projects 
(târg de soluții Smart City la nivel regional), revista trimestrială 
Smart City Magazine (aflată la numărul 6),caravana Smart City 
(lansată pe 22 septembrie 2017 şi ajunsă în București, Brașov, Iași, 
Piatra Neamț, Alba Iulia și Deva, cu program de continuare în 2018 
în Cluj, Timişoara, Călăraşi, Constanţa, Oradea, Piteşti şi Craiova), 
cursuri pentru Smart City (primul curs “Introducere în Smart City” 
realizat în București, 21-23 februarie 2018 şi următorul planificat în 
mai 2018 la Cluj) şi Smart City Industry Awards (doua ediţii)

•  SNSPA (cinci ediții anuale de Smart Cities Conferences)

•  Comunicatii Mobile (două ediţii ale conferinţei Smart City - 
Future City în 2013 şi 2016, primul eBook Smart City din România 
publicat în 2016)

•  Smart Cities of Romania (trei ediții anuale de expo-conferinţe 
“Smart Cities of Romania” organizate de obicei la Politehnică)

•  Different Angle Cluster, împreună cu Ambasada Olandei în 
România (două ediții Different City – Smart City în București)

•  The Diplomat (două ediții Smart Transformation Forum)

•  ROMANIA-SMART (două ediţii Jump to Smart)

•  Siemens (o ediție Siemens Smart City 2018, pe 31 ianuarie 2018)

7.   PIAŢA DE EVENIMENTE SMART CITY 
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Sursele de finanțare pentru proiectele Smart City implementate 
până în prezent în România sunt:

1.       Buget local – de exemplu, pentru strategiile din Cluj-Napoca, 
Oradea, Târgu Mureş, Sibiu sau auditul de Smart City de la Târnăveni

2.       Fonduri europene – proiectele de iluminat stradal cu LED, 
proiectul realizat de Siemens pentru Alba Iulia,

3.       Surse private (companii – furnizori de soluții Smart City) 
în Alba Iulia, de exemplu, toate soluţiile sunt furnizate cu fondurile 
companiilor private, estimate la peste un milion de Euro

4.       Alte state – SUA, cu finanțarea proiectului Smart Campus de la 
Politehnica din București şi o firmă de consultanţă americană pentru 
implementare 

8. SURSELE DE FINANŢARE PENTRU PROIECTELE SMART CITY             
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Piaţa de Smart City din România este încă la început, dar se află 
într-o creștere exponențială.

Multitudinea evenimentelor cu și despre Smart City din 2017 
a generat o conștientizare a fenomenului Smart City în rândul 
autorităților locale și centrale, care au în plan alocarea de bugete 
locale pentru proiecte de profil în România anului 2018.

Cele peste 216 proiecte Smart City implementate la nivel națion-
al reprezintă un stadiu incipient al acestui concept – fenomen, 
care are un potențial de creștere imens și constituie o imagine a 
dezvoltării societății și economiei românești, în contextul actual 
european și global.

Piața de Smart City din România atrage furnizori străini de soluții, 
cu experiență, cum ar fi Siemens, CISCO, ZTE, dar și companii 
private și startup-uri românești. Este de așteptat o continuare 
a creșterii pieţei de Smart City, care va genera și dezvoltarea 
de soluții și proiecte de profil de către firme românești în afara 
granițelor din România. În același timp, estimăm o creștere a 
numărului de furnizori de soluții Smart City pe piața din România 
cu experiență internațională și o competiție între orașele din 
România, pentru atragerea de investitori și de furnizori de soluţii 
Smart City în următorii ani, care să contribuie la creșterea calității 
vieții locuitorilor orașelor din România.

Următorul raport privind radiografia pieței de Smart City din 
România va fi publicat pe 15 octombrie 2018.

9. CONCLUZII  
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Companie fondată în anul 2004, Vegacomp Consulting, integrator 
la cheie, se bazează pe o experiență a echipei de peste 24 de ani în 
telecomunicații, în special pe reţele de fibră optică, în România și 
la nivel internaţional și își concentrează proiectele pe dezvoltări de 
soluții combinate de telecomunicații și energie. 
Vegacomp Consulting aduce, atât în țară cât și în strainătate, 
soluții inovatoare pentru dezvoltarea rețelelor viitorului, generate 
de propriul departament de Cercetare și Dezvoltare. 
Compania își concentrează activitatea ultimilor doi ani pe
tehnologia LoRa și activează în domeniul Smart City din anul 2014. 
Vegacomp Consulting a realizat 4 implementări de proiecte 
Smart City in Romania (în Bucureşti, Constanţa, Piatra Neamţ şi 
Alba Iulia) şi este furnizor de soluţii Smart City (senzori de parcare 
wireless outdoor bazati pe LoRa produşi în Româţia – 
Smart Parking – prezenţi în 5 oraşe din România, soluţie de 
Smart Metering pentru contoare WAGES – apă, gaz, electricitate şi 
termice şi soluţie Smart Pole retro-fit), inclusiv pentru 
Primăria din Alba Iulia. 

Mai multe informații sunt disponibile la www.vegacomp.ro

Contact: 
office@vegacomp.ro
©Vegacomp Consulting
Martie 2018
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