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1. NOUTĂȚI ÎN PIAȚA DE SMART CITY  

 

Integratorul de soluții inteligente la cheie Vegacomp Consulting intră în cel de-al 

doilea an în care prezintă, semestrial, radiografia proiectelor Smart City din România. 

Cea de-a treia ediție aduce o și mai bună filtrare a proiectelor clasificate, noi 

informații despre dezvoltările și strategiile locale ale municipalităților dar și, în 

premieră, interviuri cu jucătorii-cheie din această industrie în curs de dezvoltare.    

“Avem o prezență activă în piața soluțiilor și serviciilor Smart City încă din anul 2015 

și, după un prim an în care am livrat două radiografii ale pieței românești de profil, 

2019 aduce ediția a treia a raportului, mai echilibrată, mai bine calibrată și cu tot mai 

multă informație direct de la sursă – jucătorii care influențează decisiv piața 

proiectelor Smart City. Așadar vom vedea, în acest raport, pe lângă o schimbare de 

lider al verticalelor Smart City, și o primă serie de interviuri, cu reprezentanți ai 

municipalităților care deja au făcut pași importanți în acest domeniu, care ne vor 

aduce în spatele cortinei, pentru o și mai bună imagine a evoluției locale”, declară 

Cornel Bărbuț, CEO al Vegacomp Consulting.  

România urcă în trenul Smart City pentru prima oară în anul 2009, cu un set timid de 

concept și idei care se transformă, treptat, în primele proiecte finalizate. Piața ajunge, 

la finalul anului trecut, să fie, la propriu, una de miliarde de Euro. Cu toate acestea, 

potențialul este în continuă creștere, iar municipalitățile evoluează eterogen – de la 

adevarați lideri ai industriei, motoare care împing componenta inteligentă a orașelor 

tot mai sus, până la orașe în care conceptul Smart City încă rămâne greu de definit și 

de acceptat sau doar un subiect de discuție, fără acțiuni și proiecte concrete. 

Dacă în toamna anului 2018 discutam despre o piață de Smart City care depășea 

300 de proiecte realizate în România, în martie 2019 ajungem la 330 de iniţiative 

aflate în stadiul de proiect, în curs de implementare sau deja finalizate. 

Alba Iulia, Arad, Avrig, Bacău, Balș, Brașov, București, Bumbesti-Jiu, Călărași, 

Cernavodă, Comănești, Constanța, Cluj-Napoca, Deva, Fălticeni,  Galați, Giurgiu, 

Gura Humorului, Hunedoara, Iași, Lugoj, Mangalia, Mizil, Moinești, Odobești, 

Oradea, Petroșani, Piatra Neamț, Predeal, Reghin, Reșița, Satu Mare, Seini, Sibiu, 

Slatina, Suceava, Târgoviște,  Târgu Jiu, Târgu Mureș, Târgu Neamț, Târnăveni, 

Timișoara, Tîrgu Bujor, Tulcea și Turda sunt orașele notate în raport, fiecare cu 

minimum un proiect Smart City concretizat. 

Mai sunt şi alte oraşe care se pregătesc cu proiecte sau soluţii Smart City şi 

alcătuiesc un pluton semnificativ de municipalităţi într-o listă de pregătire/aşteptare. 
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2. METODOLOGIE DE LUCRU 

 

Metodologia, la fel ca în cazul primei ediții a raportului, a inclus prelevarea 

informațiilor din sursele publice care au acoperit subiectul pe parcursul ultimului an, 

însă pune, de această dată, un mai mare accent pe informațiile de la prima sursă, 

furnizate de primării, și are un set mai strict de criterii de includere a proiectelor 

listate. De asemenea, sunt folosite și date oferite de companii și obținute prin 

interviurile directe efectuate cu reprezentantii furnizorilor de solutii Smart City în 

România. 

Versiunea prezentă, a treia ediție a raportului Radiografia Smart City în România, 

cumulează, deja, informațiile despre 45 de orașe mari, medii și mici din țară care au 

în prezent, în faza de plan, în derulare sau deja finalizate, 330 de proiecte tip Smart 

City. 

Vegacomp Consulting va actualiza și consolida periodic toate informațiile prezente în 

această nouă versiune a documentului, pentru a prezenta, în permanență, o imagine 

corectă asupra dezvoltării Smart City în România.  

Proiectele Smart City identificate își păstrează clasificarea, în aceleași șase Verticale 

Smart City - Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, 

Smart Living  și Smart Governance, verticale care sunt în concordanță cu raportările 

Uniunii Europene. 
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3. ORAȘELE PREZENTE ÎN RAPORT 

Lista orașelor înscrise în cursa Smart City este într-o continuă evoluție și include, în 

prezent, municipalități precum Alba Iulia, Arad, Avrig, Bacău, Balș, Brașov, 

București, Bumbesti-Jiu, Călărași, Cernavodă, Comănești, Constanța, Cluj-Napoca, 

Deva, Fălticeni,  Galați, Giurgiu, Gura Humorului, Hunedoara, Iași, Lugoj, Mangalia, 

Mizil, Moinești, Odobești, Oradea, Petroșani, Piatra Neamț, Predeal, Reghin, Reșița, 

Satu Mare, Seini, Sibiu, Slatina, Suceava, Târgoviște,  Târgu Jiu, Târgu Mureș, 

Târgu Neamț, Târnăveni, Timișoara, Tîrgu Bujor, Tulcea și Turda. 

Mai sunt şi alte oraşe care se pregătesc cu proiecte sau soluţii Smart City şi 

alcătuiesc un pluton semnificativ de municipalităţi într-o listă de aşteptare. 

“Orașele din listă ajung, acum, să însumeze, conform ultimului recensământ, o 

populație de 6.093.856, aproape o treime din populația României, Vedem, însă, o 

creștere relativ redusă a adopției soluțiilor Smart în rândul populaației care nu era 

încă acoperită – concluzie firească, având în vedere că prima ediție a raportului 

reprezenta o măsurătoare de la zero, iar următoarele doua, evoluții în timp real a 

acoperirii. În continuare, majoritatea noilor proiecte și soluții Smart City se dezvoltă în 

ariile deja acoperite, acolo unde mai existau deja proiecte din această categorie, iar 

accesul, prin faptul că aria geografică nu se extinde cu mult, rămâne limitat, ca 

avans. Remarcăm și apreciem mutarea unor inițiative de la furnizorii privați la 

primării, precum și preocuparea pentru centralizarea datelor și integrarea soluțiilor de 

Smart City”, spune Bărbuț. 

 

6093856

14027785

Prezența proiectelor Smart City în rândul 
populației

Locuitori în orașe cu proiecte 

Locuitori în orașe fără proiecte
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Topul primelor orașe, în funcție de numărul de proiecte în plan, în curs de 

implementare sau livrate este: Alba Iulia (103), Brașov (20), Timișoara, București 

(19), Arad, Iași (18), Cluj-Napoca (16), Sibiu (13), Oradea, Avrig (12), Constanța, 

Piatra Neamț (11), Hunedoara, Slatina (6).   

Semnalăm faptul că, de acum, crește și numărul oamenilor din primării dedicați 

pentru proiectele și infrastructura Smart City, cum ar fi exemplele din Satu Mare sau 

Sectorul 4 din București. 

 

4. CLASAMENTUL PROIECTELOR PE VERTICALE SMART CITY 

Vegacomp Consulting continuă să realizeze clasamentul proiectelor Smart City în 

funcție de verticalele recunoscute la nivel european și a intocmit un clasament 

național al verticalelor Smart City, în funcție de numărul de proiecte implementate, 

până în prezent.  

Noul lider este verticala Smart Mobility, acoperită de 82 de proiecte, la luptă strânsă 

cu Smart Living, care cumulează 80 de proiecte. Podiumul este completat de Smart 

Governance, cu 68 de proiecte, iar locul al patrulea aparține Smart Economy, cu 59 

de proiecte. Ultimele doua poziții sunt disputate de Smart Environment, cu 26 de 

proiecte și, respectiv, Smart People, cu 16 inițiative. 

Poziția de lider a trecut de la Smart Governance, în prima ediție, cu 49 de proiecte, la 

Smart Living, în toamna lui 2018, cu 74 de proiecte și reflectă dorința societății 

române și a mediului de afaceri. O trecere de la dorința de transparentizare, de-

birocratizare, spre o îmbunătățire a condițiilor de trai se vede și în această primăvară, 

prin dorința de mobilitate urbană, ca o soluție a unei probleme majore din România - 

lipsa infrastructurii de mobilitate. 
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5. SOLUȚIILE SMART CITY ADOPTATE IN ROMÂNIA PE VERTICALE 

Cele mai populare soluții Smart City identificate în România și, în același timp, cele 

mai des folosite și la nivel mondial includ: iluminatul stradal inteligent, 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 

componenta senzoristică, precum senzorii de mediu, folosiți pentru monitorizarea 

calitatii aerului. 

 

SMART MOBILITY 

Noul lider ca adopție a proiectelor crește în principal datorită unei serii de achiziții 

sau de donații de autovehicule electrice si de autobuze electrice. Aria Smart Mobility 

face pași fermi, pe arii tot mai extinse, și în orașele României. 

În general, proiectele implică un transport mai eficient și mai rapid, conectivitate în 

mers, automobile electrice, care comunică între ele și centralizat, sau aplicații mobile 

care facilitează publicului larg accesul între două sau mai multe puncte de interes,  

Identificăm, și de această dată, printre variatele proiecte din acest domeniu, aceleași 

soluții care se detașează, din punct de vedere al implementării, însă, de această 

dată, cu diferențe tot mai mici între ele, precum: optimizarea și plata parcării, 

68
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monitorizarea traficului, monitorizarea si eficientizarea flotei de transport in comun 

sau serviciile de încărcare a automobilelor electrice. 

Notăm și implicarea tuturor celor patru distribuitori de energie din România în 

asigurarea unei infrastructuri de stații de încărcare a vehiculelor electrice: ENEL, 

care a anunțat la final de 2018 că va instala 2.500 de puncte de încărcare a mașinilor 

electrice în România, în următorii patru ani; EON, care a început prima autostradă 

“electrică” din România, Iași – Târgu Mureș, care va fi dotată cu 40 de stații de 

încărcare a mașinilor electrice; CEZ si ELECTRICA. 

 

Cum Smart Mobility este lider al noului raport, soluția merită mai mult spațiu dedicat, 

pentru a explica utilitatea, beneficiile și rațiunea pentru o tot mai mare adopție. 

Dincolo de a fi doar o altă simplă alternativă la mijloacele obișnuite de transport, 

Smart Mobility este un concept construit pe principii de flexibilitate, eficiență, 

siguranță, tehnologie cu impact redus asupra mediului și integrare, indiferent de 

varietatea mijloacelor de transport. 

Tot mai multe orașe văd beneficii în acești piloni pe care Smart Mobility este fondată, 

ca direcție, și încep să integreze verticala încă din faza de planificare municipală, prin 

optimizarea și îmbunătățirea Planurilor de Mobilitate Urbană, învechite ca format și 

depășite ca utilitate. Fiecare oraș are o structură limitată de drumuri, iar Smart 

Mobility aduce un strat de eficiență, prin optimizare – comasarea transportului, 

monitorizarea, planificarea și managementul traficului, transport alternativ, senzori și 

aplicații informatice menite să măsoare congestia și să ofere alternative. 

13

9

11

Smart Mobility

Smart Parking

Monitorizare trafic

Stații încărcare electrică



9 
 

 

 

 

     INNOVATE NETWORKS. RE-DESIGN BUSINESS 

 

La granița dintre mobilitatea inteligentă și eficiența ecologică se află și numărul tot 

mai mare de iniţiative pentru un transport “verde”, regăsite tot mai des și în România. 

Printre exemple, enumerăm nu doar stațiile de încărcare pentru automobilele 

electrice, fie ele publice, fie private, sau statiile de încărcare, ci și proiectele unor 

municipalități de a migra de la o flotă de mijloace de transport în comun funcționale 

prin combustibili fosili către una electrică sau, într-un prim pas, hibridă. 

La o abordare aplicată a verticalei Smart Mobility în România, observăm o competiție 

ridicată, între orașele de top și municipalitățile care concurează, în avangarda 

industriei Smart City naționale. 

Astfel, Alba Iulia numără nu mai puțin de 13 soluții tip Smart Mobility, București – 8, 

Brașov, Oradea și Slatina – 6, Constanța, Cluj-Napoca și Timișoara – 5, Arad și Iași – 

4, Sibiu – 3. 

 

Restul municipalităților din țară au unul sau două proiecte din categoria Smart 

Mobility, deseori cu rol de pilot și o perioadă de măsurare a rezultatelor și 

eficientizare, înainte de a continua evoluția, a extinde scara și a acoperi mai mult și 

mai des orașele respective cu inovații din această verticală. 

Bineînțeles că există, în continuare, foarte multe orașe cu importanță majoră și 

populație suficient de mare, care încă nu au îmbrățișat conceptul, fie din lipsă de 

fonduri, fie dintr-o strategie complet diferită, în care verticala numărul unu ca Smart 

City în România încă nu are loc. 
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Alba Iulia

București

Brașov

Oradea

Slatina

Constanța

Cluj-Napoca

Timișoara

Arad

Iași

Sibiu

Solutii Smart Mobility



10 
 

 

 

 

     INNOVATE NETWORKS. RE-DESIGN BUSINESS 

 

Un alt exemplu remarcabil este Primăria Sectorului 4 din București, care, prin 

implicarea unui întreg department de peste 40 de angajati, a crescut considerabil 

numărul soluțiilor de parcare pentru locuitori. Au inventariat toate locurile de parcare 

rezidențiale - peste 40 000 - si ocuparea/contractarea unui loc de parcare se face 

doar prin aplicația mobilă dezvoltată de Primărie, eliminând hârtiile și documentele 

scrise din acest proces complicat. Au în lucru și multe alte soluții de creștere a 

mobilității urbane, care arată că se poate face ceva în România în această direcție 

concretă. 

 

SMART LIVING 

Soluțiile inteligente care cresc confortul locuitorilor coboară pe poziția a doua a 

clasamentului verticalelor Smart, dar la un ecart foarte mic față de lider. La fel ca în 

raportările anterioare, cea mai facilă soluție, ușor de replicat și de adaptat, indiferent 

de mărimea comunității locale, rămâne, în continuare, internetul WiFi public în 

punctele de interes major din orașe, atât outdoor cât și indoor - una dintre cele mai 

des adoptate implementări ale conceptului Smart Living în România. 

De asemenea, rămâne în top și o versiune populară derivată din această soluție - 

instalarea serviciilor de internet WiFi în transportul comun, alături de supravegherea 

video inteligentă, care se detașează, în clasament, de măsurarea și gestionarea 

consumului de utilități în cadrul clădirilor inteligente. 
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SMART GOVERNANCE 

Alba-Iulia își menține, la nivel național, poziția de lider al clasamentului și impune 

tendințele în adopția și trecerea la guvernanța inteligentă, cu mai multă automatizare, 

mai puține erori și mai bune rezultate, atât pentru administrația publică, cât și în 

beneficiul populației.  

În România, cele mai des întâlnite proiecte din această arie includ, și în această a 

treia ediție a raportului: plata online a taxelor și impozitelor, interactiunea cu primăria 

și raportarea de către locuitori a diferitelor situații, precum și gestionarea 

documentelor oficiale tip autorizații, notificări, certificate. 
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SMART ECONOMY 

Cu o prezență constantă în top 3, în edițiile anterioare, raportul din martie 2019 vede, 

pentru prima dată, ieșirea verticalei Smart Economy de pe podium. 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, dar într-un ritm care scade, în 

comparație cu evoluția altor verticale monitorizate. 

Topul este condus detașat, cu un decalaj în creștere față de soluțiile urmăritoare, de 

iluminatul public inteligent, 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, cu o evoluție modestă în 

ultimele șase luni, iar podiumul este închis de amplasarea stâlpilor inteligenți, ce pot 

fie să emită WiFi, fie să poarte celule fotovoltaice, fie să comunice în timp real 

parametrii contoarelor care sunt montate pe aceștia. 
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SMART ENVIRONMENT 

Tehnologia evoluează atât pentru a pune în valoare și a proteja mediul înconjurător, 

cât și pentru a oferi populației tot mai multe elemente inteligente, în spațiile deschise, 

publice. 

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 

prind teren soluții ce vizează managementul inteligent al deșeurilor – chiar mai mult și 

față de ediția anterioară a raportului, energia regenerabilă și monitorizarea diverșilor 

parametri ai mediului. 
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SMART PEOPLE 

Educația și informarea publicului este una dintre prioritățile globale în aria Smart City 

însă, în România, este a treia oară consecutiv când datele colectate 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. 

Printre ariile care prind contur, deși nu au o evoluție semnificativă în perioada 

măsurată, comparativ cu alte verticale, se numără: sistemele de informare pentru 

cetățeni, cataloagele electronice pentru elevi și suportul educational pentru diverse 

teme de dezvoltare a cunoștințelor. 
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6. INTERVIURILE SMART CITY 

Inaugurăm un nou capitol al raportului, dedicat Interviurilor Smart City cu oamenii 

cheie din cadrul municipalităților locale, cu rol esential în adoptarea soluțiilor Smart 

City. Rubrica are rolul de a oferi și o vedere de interior, din cadrul instituțiilor care 

gestionează deja proiecte esențiale în aria Smart City. 

Nicolaie Moldovan, City Manager Alba Iulia 

Cum descrieți soluțiile Smart City implementate până acum în Alba Iulia? 

Le-aș descrie într-o singură sintagmă, care se aplică întregului concept de Smart 

City: utile. Și putem, desigur, detalia și argumenta. Orașul inteligent pune pe primul 

loc calitatea vieții locuitorilor săi. E o definiție clasică și atotcuprinzătoare. Dar nu 

suficientă. Ca să îți dai seama că există o creștere în calitatea vieții, trebuie să ai 

niște evaluări foarte bine făcute, iar evaluările nu se fac singure. Un oraș nu se 

transformă într-un smart city doar pe baza unor declarații cu lipici la public, ci în baza 

unui efort susținut pe care administrațiile locale trebuie să-l facă fără întrerupere, 

dacă s-au angajat într-un astfel de demers. De aceea am și început răspunsul la 

această întrebare cu un atribut simplu, aparent sec, dar care înglobează în sine tot ce 

e nevoie pentru a descrie o soluție inteligentă: utilitatea acesteia în raport cu 

infrastructura, cu administrația, cu oamenii.  

În cadrul proiectului nostru pilot Alba Iulia Smart City, utilitatea are două direcții de 

evaluare: una pentru noi, pentru echipa de proiect și, implicit, pentru administrația 

locală, și una pentru comunitate. Pare puțin sărită de pe șine utilitatea din punctul 

nostru de vedere: de ce am vorbi despre ea în raport cu echipa de proiect? Pentru că 

noi testăm, iar testările nu se fac singure, ci de către oameni. Nicio soluție de Smart 

City nu se implementează singură. Poate ne mai trebuie încă 100 de ani să ajungem 

la nivelul acesta. Pasul spre Smart City e făcut de oameni, pentru că oamenii decid 

utilitatea soluției. Pe aceste considerente am creat și format o echipă dedicată Smart 

City în Primăria Alba Iulia. E un motiv realist pentru care noi am ales testarea înainte 

de a face achiziții pe bani europeni, care tot bani publici sunt, deși unii nu știu sau au 

uitat acest lucru. Tot ce am făcut până acum în cadrul proiectului pilot a fost 

educație, perspectivă, viziune asupra potențialului dezvoltării unui oraș inteligent. 

Ne-am educat și ne-am făcut un instructaj tehnic foarte bun pentru ușa pe care o va 

deschide noul exercițiu financiar european în ceea ce privește orașele inteligente. 

Știm unde ne situăm din punct de vedere al calității, scalabilității și performanței 

soluțiilor inteligente. Știm cum se aplică pe infrastructura subțire a orașelor din 

România, cunoaștem potențialul fiecărei soluții în parte și de ce au nevoie pentru a fi 

mai bune și mai potrivite pentru administrație sau comunitate.  
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Ce strategie aveți, ca City Manager, pentru dezvoltarea Smart City a municipalității 

Alba Iulia în următorii trei ani? 

În primul rând, vrem să continuăm ceea ce am început. Ca să funcționăm ca la carte, 

avem în plan și dezvoltarea unei strategii de Smart City, care este cuprinsă într-un 

proiect POCA depus luna trecută. Important este că, la nivel de entitate 

administrativă locală, gândim sănătos, gândim strategic. Fundamentul strategiei 

cuprinse în proiectul POCA amintit mai sus a fost internalizat și evaluat în cadrul 

Primăriei Municipiului Alba Iulia în proiectul nostru pilot Alba Iulia Smart City, 

fundament concretizat în inițiativele, proiectele și parteneriatele pe care le avem, 

îndeosebi cu cele 45 de companii din proiectul pilot.  

Știm în ce direcție mergem, iar acesta este lucrul cel mai important pentru orice 

administrație sau business. Planurile noastre de viitor privesc crearea unui 

departament în cadrul Primăriei Alba Iulia, un departament dedicat care să se ocupe 

doar de latura de Smart City, unde vom îngloba, bineînțeles, și dispeceratul actual al 

municipalității, alături de moștenirea proiectului pilot, experiența, echipa de oameni 

construită în cadrul primăriei, relevanța poriectului pentru administrație și pentru oraș 

și, un lucru extrem de important, datele colectate în cadrul pilotului. Tot ce am 

început pilotând vrem să continuăm cu achiziții și implementări care să aducă un plus 

de beneficii în ceea ce privește calitatea vieții oamenilor orașului.  

Avem depuse spre finanțare trei proiecte pe iluminat public inteligent, având la bază 

expertiza pilotului, trei proiecte de mobilitate urbană, proiecte de clădiri inteligente și 

altele. Alte proiecte dedicate administrației inteligente deja sunt funcționale sau sunt 

în fața de pregătire sau implementare, comunicăm eficient cu cetățenii printr-o 

aplicație dedicată și 400 de senzori dispersați în tot orașul, continuăm digitalizarea 

patrimoniului cultural-istoric al orașului, extindem dezvoltarea din punct de vedere 

turistic și vrem să trecem la următorul nivel de ofertă turistică, după modele deja 

consacrate la nivel mondial.   

Nu voi detalia fiecare inițiativă aici, dar rezum într-o singură frază: strategia noastră 

de viitor este să devenim un oraș inteligent după modelul altor orașe, pentru a 

contribui cu maximul nostru de efort, responsabilitate și dedicare la îmbunătățirea 

vieții comunității albaiuliene. Am dus-o greu prea mult timp. Acum avem la îndemână 

tehnologii la care nu am avut acces în urmă cu 20 de ani. Lumea evoluează, noi 

trebuie să evoluăm în același ritm. Oricărui oraș care pierde trenul îi va fi foarte greu 

să-l ia din mers. 

O sa reiau ceea ce am afirmat și în alte cazuri și contexte focusate pe Smart City: 

România are nevoie de politici publice care să permită orașelor să fie conduse 

inteligent. Are nevoie de finanțări alocate municipiilor reședință de județ, pentru că 

sunt orașele care aduc contribuții substanțiale la PIB. Municipiile au nevoie de 
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fonduri pentru a înființa centre de management inteligent al orașului, centre care să 

reunească în aceeași ambianță oameni din administrație, oameni din companii 

private, specialiști, oameni din mediul universitar, pasionați de tot ce înseamnă ICT, 

voluntari, oameni creativi cu timp dedicat orașului. Avem nevoie de înființarea 

acestor centre pentru ca toate datele colectate acolo din senzoristică să fie 

interpretate de oameni care vin din medii și domenii diferite, inclusiv operatori privați. 

Mizăm, de asemenea, și ne dorim înființarea de centre politehnice cu specialitatea 

Smart City, mizăm pe educație superioară în acest sens, pe deschiderea unor linii de 

mastere în administrarea orașelor inteligente, precum și pe alte forme de studii post 

universitare care să pregătească oameni din aceste puncte de vedere. 

Administrațiile de mâine vor avea nevoie de aceștia pentru a-și permite să facă pasul 

înspre digitalizare și dezvoltare în direcția naturală de Smart City.  

La ce proiecte v-ați gândit sau ați planificat, dar care pentru moment par imposibil de 

realizat? Care sunt cauzele? 

O să vă dau câteva exemple: IoT – Internetul lucrurilor. E un concept fără de care un 

oraș nu poate deveni smart city. Noi vrem să creăm o pânză, un network al soluțiilor 

smart din oraș, dar deocamdată, infrastructura, conectivitatea și costurile mari de 

echipamente sunt un impediment real, nu doar discutabil. Multitudinea de date care 

sunt colectate de către echipamentele dedicate rămâne inertă în multe cazuri. Sunt 

extrem de importante, dar foarte greu de gestionat. Avem nevoie de companii cu 

servicii dedicate, care să dezvolte soluții cu aplicabilitate largă de machine learning 

având la îndemână aceste date. Noi vom face acest lucru alături de unul dintre 

partenerii cu cele mai multe soluții inteligente din cadrul proiectului nostru pilot, și 

anume cu Orange. Printr-un proiect Horizon 2020, în care suntem parteneri alături de 

ei, vom testa rețeaua 5G în Alba Iulia, pentru a vedea cum funcționează la adevărata 

lui capacitate conceptul IoT la nivel de oraș. Pentru noi, acest lucru este un argument 

de conversie excelent, raportat la ceea ce am gândit în urmă cu doi ani, când am 

început proiectul pilot împreună cu Orange.  

De asemenea, avem nevoie de promovarea unui mediu fiscal și administrativ 

prietenos cu start-upurile tehnice. Oamenii care le înființează sunt concentrați pe 

dezvoltarea de soluții și se pierd ușor în desișurile administrative românești. 

Implicarea administrațiilor locale în crearea unui mediu prietenos cu afacerile mici și 

mijlocii este definitorie în reducerea emigrării talentelor înspre polii mari de IT din 

România.   

În ceea ce privește proiectele imposibil de realizat pentru moment, și insist că doar 

pentru moment, aș semnala dificultățile în ceea ce privește interoperabilitatea 

providerilor de soluții și echipamente, lipsa oamenilor specializați în cadrul 

municipalităților, care să facă legătura între potențialul tehnic al soluțiilor și utilitatea 
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acestora pentru comunitate, prețul serviciilor existente, lipsa de aplicații care să 

extragă date și să le folosească în scop util pentru oraș, în dezvoltarea altor soluții, la 

care se pot adăuga și altele.  

Noi suntem optimiști, știm ce avem de făcut, continuăm să facem ceea ce am 

început și suntem siguri că în câțiva ani, la potențialul existent acum în România și cu 

tot mai multe oportunități smart city care apar, vom reuși să ne aliniem la direcția 

normală pe care o impune trendul de dezvoltare și evoluție a orașelor lumii.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

     INNOVATE NETWORKS. RE-DESIGN BUSINESS 

 

7. COMPANII IMPLICATE ÎN SMART CITY 

 

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, dar nu se rezumă la: Aquatim, Avitech, BCR, Cluj IT - 

Arxia, Cluj IT - Cloud Soft, Cluj IT - Hyper Media, Cluj IT - Life is Hard, Cluj IT - 

Optima & Artsoft Consult, Cluj IT - Parking Plus, Cluj IT - Solar Eco Systems, Cluj IT 

- Trencadis, Dahua, Direct One, Eco Mobilitate, Enel, ETA2U, Euro Jobs, Fast Order, 

Flash Lighting Services, Industrial Software, Intrarom, IT Center for Community, 

KMW Services, Luxten, Microsoft, Mobilis, Nova Apaserv, Orange România, 

Parkomatic, Romstal, Telekom România, Siemens, TPark, UTI, Vegacomp 

Consulting, White City Code, ZTE. 

Cel din urmă nume din listă, ZTE, marchează și o primă companie majoră care s-a 

implicat în piața de Smart City din România însă, între timp, a și decis să iasă din 

mediul local de profil. 

Pe de altă parte, este în creştere numărul firmelor interesate de Smart City şi de a 

intra în piaţa de Smart City din România. 
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8. PIATA DE EVENIMENTE SMART CITY       

Lista entităților identificate drept implicate în organizarea de evenimente Smart City 

include, dar nu se rezumă la: 

- ARSCM, Asociatia Română pentru Smart City și Mobilitate, lider în 

evenimente legate de Smart City, cu două ediții de Smart City Urban 

Projects (târg de soluții Smart City la nivel regional), revista trimestrială 

Smart City Magazine (aflată la numărul 8), caravana Smart City (lansată 

pe 22 septembrie 2017 si ajunsă în București, Brașov, Iași, Piatra Neamț, 

Alba Iulia, Deva, Craiova, Cluj-Napoca și Satu-Mare), cursuri pentru Smart 

City (primul curs “Introducere în Smart City” realizat în București, 21-23 

februarie 2018), promovarea experiențelor românești la evenimente 

internaționale: Londra (Transport Ticketing Global; Transport&Ticketing 

Awards; Smart Cities Global Contest) , Barcelona (Smart City Expo World 

Congress 2018), Sofia (Smart Cities Expo&Conference) , Berlin 

(International Academy for Leadership), Singapore și Vietnam (Strategie 

Smart Nation), Belgrad (Smart City Festival 2018), Tunisia (Megara 

Challenges 2018), Gala Smart City Industry Awards, ediția a III-a. 

- SNSPA (șase ediții anuale de Smart Cities Conferences),  

- Smart Cities of Romania (patru ediții anuale de expo-conferinte “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 și o ediție în Constanța) 

- The Diplomat (trei ediții Smart Transformation Forum) 

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

- AHK România  (șase ediții Cities of Tomorrow organizate de Camera de 

Comerș si Industrie Română - Germană) 

- Business Review ( prima ediție Rising Future: Smart Cities ) 

- Romanian Association for Promoting Energy Efficiency & GOVNET 

Conferences ( cinci ediții Romanian Energy Efficiency Forum 2018 ) 

- GOVNET Conferences (Viitorul Mobilității Urbane în România 2018, 

SMART Utilities România 2017 - Building Future Cities Infrastructure) 

- Jump to Smart- ERomania & IDEATIVA – Transport inteligent, trafic 

inteligent  

- Oraşe sustenabile (2 ediţii organizate de Ambasada Frantei prin Bussines 

France) 

 

S-a constatat o aglomeraţie de evenimente Smart City în ultimul an în România şi 

piaţa înregistrează o tendinţă de saturaţie care anunţă o competiţie pentru creşterea 

calităţii şi a conţinutului acestor evenimente despre Smart City. 
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9. SURSELE DE FINANTARE PENTRU PROIECTELE SMART CITY              

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 

Mures, 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, achiziție stații de încărcare mașini electrice și autobuze 

electrice și statii de încărcare autobuze electrice, 

3.       Surse private (companii – furnizori de soluții Smart City) – în Alba Iulia, de 

exemplu, toate solutiile sunt furnizate cu fondurile companiilor private, 

4.       Alte state – SUA, cu finanțarea proiectului Smart Campus de la Politehnica din 

București (ISPE este consultantul companiei americane de consultanta pentru acest 

proiect), 

5.  Bănci – de exemplu, First Bank finanțează implementări de soluții Smart City 

sau BERD finanțează proiecte de mobilitate urbană, iar un exemplu în acest sens 

este la Arad. 
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10. CONCLUZII          

În al doilea an de analiză a pieței de Smart City din România, observăm un mix de 

avânt de început, practicat de unele municipalități, o relativă frânare a motoarelor la 

nivel de viteză de execuție și apariție a proiectelor noi – semn că municipalitățile 

așteaptă rezultatele programelor pilot sau chiar întâmpină constrângeri bugetare în a 

adapta fluxurile la inovația pe care doar ce o încearcă, în această perioadă – dar și un 

elan uneori eronat în a clasifica orice inițiativă – de la certificatele unui server, până la 

un simplu set de camere video – drept proiect Smart City. 

Cert este nivelul ridicat de conștientizare a fenomenului Smart City la nivelul 

municipalităților, fie deja prin zeci de proiecte implementate, fie și prin simple 

declarații de intenție sau planuri de viitor. 

Piața începe să formeze și o nevoie a teoretizării conceptelor de Smart City și de 

construire a unui nucleu de specialist, în cadrul unei municipalități, care să aibă 

responsabilități și capacitate de decizie strict în acest segment. 

Numărăm 330 de proiecte Smart City implementate la nivel național – multe în 

comparație cu anii trecuți, foarte puține dacă facem o referință globală – care aduc 

mai mult bine comunităților locale, rezolvă un set de probleme și deschid ușa 

dezvoltării inteligente.  

Continuă competiția neoficială pentru topul orașelor Smart City din România ca 

număr de implementări, la nivelul marilor municipalități, și se conturează tot mai 

puternic nevoia de strategie și structurare coerentă, pe termen mediu și lung, dincolo 

de implementările punctuale, disparate, ce au dominat ultimii ani. 

Companie fondată în anul 2004, Vegacomp Consulting, integrator la cheie, se 

bazează pe o experiență a echipei de peste 24 de ani în telecomunicații, in special 

pe retele de fibra optica, în România și la nivel international 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, soluţii inteligente de parcare integrată și activează în domeniul Smart City din 

anul 2015. Mai multe informații sunt disponibile la www.vegacomp.ro. 

 

 

http://www.vegacomp.ro/
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