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După elaborarea a șase ediţii de Radiografie Smart City în România (demers 
început în martie 2018) și având în vedere importanța județelor în dezvoltarea teritorială 
a României, precum și nevoia de identificare și analiză a unor exemple de bune practici 
în acest domeniu, în anul 2022, ne-am hotărât să alocăm mai mult spaţiu modului în care 
este tradus în concret conceptul de Smart County (Judeţ Inteligent) alături de cel de Smart 
Village în România, 

În cadrul acestei analize, veți regăsi o fotografie la zi a pieței românești de 
proiecte de tip Smart County, cu îmbunătățirile, neajunsurile și promisiunile sale. 

În ceea ce privește structura aferentă lucrării “Radiografia Judeţelor Inteligente 
(Smart County) din România”, în cadrul capitolului 2 prezentăm metodologia noastră de 
lucru, în capitolul 3 punem reflectoarele pe liderul judeţelor inteligente care și-a ales drept 
slogan „Ilfovul în care se poate”, în timp ce în cadrul capitolelor 4, 5 și 6, sunt prezentate 
clasamentul judeţelor inteligente, clasamentul proiectelor de tip Smart County repartizate 
pe verticale și soluțiile Smart County dezvoltate. 

În cap. 7 prezentăm obstacolele și provocările în implementarea proiectelor de tip 
Smart County din perspectiva răspunsurilor primite de la Consiliile Judeţenee anului 2022, 
iar în capitolul 8 acest raport se încheie cu concluziile. 

Introducere1.
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Metodologie de lucru2.

Metodologia acestei ediții este similară celei folosite la Radiografia Smart 
City. În acest sens au fost colectate și verificate date și informații provenite de la trei 
surse: Consilii Judeţene, furnizori, media. Astfel, au fost trimise adrese la 41 de Consilii 
Județene din România, de la care am primit răspuns în proporție de 100% (comparativ 
cu 71% la Radiografia Smart City și 10% la Radiografia Smart Village) și doar 27 dintre 
acestea au implementat sau urmează să implementeze proiecte Smart County. Raportul 
include informațiile obținute de la Consiliile Județene şi din celelalte surse, în perioada                         
1 aprilie – 30 iunie 2022. 

Informațiile de la Consiliile Județene au fost dublate și de un al doilea strat de date 
colectate de pe site-urile Consiliilor Județene, de la furnizorii de soluții Smart County, precum 
și din aparițiile media referitoare la proiectele de tip Smart County comunicate. Ca ultim pas, 
avem un set de informații obținute prin evenimentele desfășurate sau interviurile directe 
efectuate cu reprezentanţii furnizorilor de soluţii Smart County în România, mare parte dintre 
ele nefiind comunicate în mass media, până la data publicării raportului de față.

Proiectele de tip Smart County identificate își păstrează clasificarea și se 
încadrează 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 definițiile general acceptate la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivel 
internațional. 

La nivel european, încă nu există o inițiativă dedicată judeţelor inteligente, Smart 
County, așa cum este pentru Smart City sau iniţiativa Comisiei Europene privind satele 
inteligente lansată în 2017. Deasupra orașelor inteligente se vorbește despre Smart 
Territories și Smart Countries, fără a fi concretizată o direcţie unitară.

Ce este un proiect Smart County sau un 
Județ Inteligent?

Am inclus în această Radiografie a proiectelor de tip Smart County în România acele 
proiecte care au următoarele caracteristici:

• Sunt destinate locuitorilor unui județ;
• Sunt realizate în parteneriat cu Consiliul Județean;
• Realizează cel puțin trei funcțiuni simultane;
• Aduc o îmbunătățire clară față de soluțiile tradiționale, pentru confortul locuitorilor ;
• Sunt integrabile - pot fi adăugate în aplicații ale Consiliilor Județene sau ale terților;
• Sunt scalabile – pot fi replicate rapid și ușor și în alte Consilii Județene;
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Ce proiecte nu sunt Smart County?

• Înlocuirea corpurilor de iluminat stradale clasice cu LED-uri, ca acțiune; 
• Instalarea unui număr de camere de supraveghere într-un județ nu este 

soluție Smart County, dacă este un sistem închis și camerele comunică unui 
dispecerat în circuit închis. Soluția este Smart County, doar dacă imaginile 
includ alte opțiuni de utilizare automatizată, cum ar fi: alertă la foc/fum, alertă 
la trecerea printr-o intersecţie pe culoarea roșie a semaforului și alte scenarii 
posibile, inclusiv accesul deschis pentru locuitori/vizitatori la supravegherea 
spaţiilor publice.

• Instalarea de staţii de încărcare mașini electrice nu este soluţie Smart 
County dacă este un sistem închis, ci doar dacă include informaţii și facilităţi 
pentru utilizatori și cetăţeni, cum ar fi harta publică a acestora, monitorizarea 
disponibilităţii locurilor de parcare aferente sau informaţii despre plata 
acestui serviciu.
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R : Ilfovul conduce în acest an topul 
judeţelor inteligente din România. Ce ne 
puteţi spune despre multitudinea proiectelor 
Smart County pe care le-aţi dezvoltat până 
acum ?

MT : Având drept slogan «Ilfovul în 
care se poate », aceste proiecte pleacă de la 
poziţia bună a judeţului Ilfov lângă București, 
în special legată de situaţia economică. Aici 

sunt concentrate cele mai mari resurse educaţionale (universităţi) și centre de cercetare 
din ţară pe care noi ne propunem să le potenţăm și dezvoltăm. Prin proiectele noastre ne 
propunem să oferim servicii către cetăţeni și mediul de afaceri din judeţul nostru.

R : Care au fost sursele de finanţare pentru proiectele dvs de Smart County ?
MT : Majoritatea sunt din diferite surse ale fondurilor europene și avem și proiecte 

realizate din bugetul local, cum este Studiul de Fezabilitate pentru Măgurele Science Park.

R : Din cele 13 proiecte de Smart County dezvoltate în judeţ care este proiectul dvs 
de suflet, la care personal ţineţi cel mai mult ?

MT : Toate proiectele demarate sunt importante, să spun din punctul meu de vedere 
aș aminti Parcul Științific și Tehnolgic Măgurele Science Park.

De exemplu în această vară am avut al 3-lea an « Vara de știinţă » și « Ora de a ȘTI » 
pentru toate școlile din Ilfov, pentru care am realizat un conţinut digital.

Ilfovul în care se poate3.

În 2022, topul judeţelor inteligente este condus de Ilfov, care ocupă prima poziție 
cu 13 proiecte, care este urmat de județul Bihor cu 9 proiecte. Pentru a vedea ce este și 
cum este un Judeţ Inteligent în tara noastră am luat un interviu doamnei Mihaela Toader, 
Administrator public (County Manager) al judeţului Ilfov, pe care îl redăm în acest capitol.

R = Reporter
MT = Mihaela Toader
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Asociaţia Măgurele Science Park a sprijinit dezvoltarea unei curricule opţionale 
pentru clasele V – VIII intitulată “Ora de știut!”. “Ora de știut” este o disciplină opţională 
de tip integrat, ca parte a curriculumului la decizia școlii. Programa integrează domenii 
de larg interes din cadrul știinţelor (STEM), având ca tematică generală abordarea unor 
aspecte știinţifice ale relaţiei dintre om și mediul terestru și chiar extraterestru. Sunt aspecte 
corelate cu probleme ale lumii contemporane, dar și cu provocările regăsite în activitatea 
cotidiană. Această programă integrează elemente specifice ariilor curriculare știinţe – Om - 
societate (cu precădere din geografie, ca știinţă a Pământului). Se adresează învăţământului 
gimnazial, cu buget de timp de o oră pe săptămână.

R : În afară de educaţie am observat printre proiectele dvs și un proiect pentru 
sănătate. Ce ne puteţi spune despre acest domeniu și proiect?

MT : Proiectul pilot pentru Sănătate este realizat de Ilfov în parteneriat cu Ministerul 
Sănătăţii, care este lider de proiect, cu o finanţare de 500.000 Euro de la Comisia Europeană 
pentru digitalizarea și creșterea competenţelor digitale ale personalului sanitar. Ilfovul este 
prima încercare în acest domeniu și proiectul va dura doi ani, cu începere în octombrie 2022.

R : Care este direcţia dezvoltării următoarelor proiecte de Smart County în Ilfov ?
MT : Accentul cade pe Educaţie și piaţa de muncă, Ilfovul având rol de facilitator 

pentru a aduce la aceeași masă pe toţi prestatorii de servicii publice. În plus, legăturile dintre 
orașele judeţului sunt centrate pe nevoile cetăţeanului legate de zona socială și mediul de 
afaceri care au nevoie împreuna de soluţii inteligente.

R : Rog să ne spuneţi câteva cifre relevante pentru proiectele dvs de Smart County, 
dacă au success sau cum sunt ele folositoare comunităţii.

MT: Aveţi mai jos doar câteva repere:
• La Măgurele a fost lansat primul laborator digital inteligent SMARTLAB în 

2019 ( https://www.magurelesciencepark.ro/smartlab/), care funcționează ca 
un centru educațional gratuit, unde copiii și adolescenții sunt așteptați alături 
de profesorii, educatorii sau părinții lor, pentru a învăța și a experimenta cu 
tehnologii de ultimă generație (concepte de modelare și printare 3D, de robotică 
sau VR/AR sunt asimilate prin joacă, pe bază de mici proiecte care stimulează 
imaginația și creativitatea). De la lansarea lui din noiembrie 2019 până în 
prezent vizitaseră SMARTLAB peste 1.100 de elevi.

• În săptămânile 26-31 iulie si 16-20 august 2021, au avut loc cele doua sesiuni 
de „Tabere Urbane de robotică și programare”, care s-au desfășurat la Măgurele 
în spațiul de la SmartLab, organizat de către Nextlab.tech în colaborare cu 
Asociația ”Măgurele Science Park”. Timp de patru zile, 16 tineri (cu vârste 
cuprinse între 10-12 ani) au aflat mai multe despre construirea unui robot, 
au primit kit-uri de robotică și au lucrat la construirea propriului robot sub 
îndrumarea a 2 mentori. 

https://www.magurelesciencepark.ro/smartlab/
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MSP a semnat în 2020 cu liceul tehnic din Brănești un acord de colaborare 
pentru un proiect pilot de digitalizare a liceului, având ca scop dezvoltarea 
unui sistem pilot online de instruire a elevilor acestui liceu (peste 700 elevi). 
În intervalul octombrie – decembrie 2021, MSP a organizat Concursul de 
modelare și printare 3D, în colaborare cu doi dintre partenerii din comunitatea 
#MSP – Robo Hub și FormWerk, dedicat elevilor din regiunea București-Ilfov. 
Participanţii (10 elevi) au beneficiat de sesiuni de modelare 3D în Smart Lab, 
iar finaliștii au primit echipamente de printare 3D.

Mai multe informaţii și detalii despre proiectele și strategia de Smart County a 
judeţului Ilfov puteţi afla din următoarele linkuri relevante:

• strategia de dezvoltare a județului Ilfovului ca Smart County                            
https://documents1.worldbank.org/curated/en/138931603184144121/pdf/
Ilfov-County-Development-Strategy-2020-2030-Summary.pdf

• revista Smart City Magazine:                                                                              
https://smartcitymagazine.ro/consiliul-judetean-ilfov-abordare-strategica-a-
conceptului-smart-county/

• Proiectul ,,ILFOV, de la Smart County la Smart Communities”                                                                                          
https://cjilfov.ro/comunicat/consiliul-judetean-ilfov-a-dat-startul-proiectului-
ilfov-de-la-smart-county-la-smart-communities/

https://documents1.worldbank.org/curated/en/138931603184144121/pdf/Ilfov-County-Development-Strategy
https://documents1.worldbank.org/curated/en/138931603184144121/pdf/Ilfov-County-Development-Strategy
https://smartcitymagazine.ro/consiliul-judetean-ilfov-abordare-strategica-a-conceptului-smart-county
https://smartcitymagazine.ro/consiliul-judetean-ilfov-abordare-strategica-a-conceptului-smart-county
https://cjilfov.ro/comunicat/consiliul-judetean-ilfov-a-dat-startul-proiectului-ilfov-de-la-smart-co
https://cjilfov.ro/comunicat/consiliul-judetean-ilfov-a-dat-startul-proiectului-ilfov-de-la-smart-co
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În 2022, topul judeţelor inteligente este condus de Ilfov, care ocupă prima poziție 
cu 13 proiecte, urmat de județul Bihor cu 9 proiecte și Suceava cu 7 proiecte. Clasamentul 
continuă cu locul patru ocupat de județele Alba, Botoșani și Galați, fiecare cu câte 6 proiecte. 

Județul Dolj ocupă poziția cinci cu 5 proiecte, urmat de județele Harghita, Iași și 
Vrancea, fiecare cu câte 4 proiecte. 

Clasamentul județelor 
inteligente 4.

Nr. Oraș Total 
proiecte

Smart 
Economy

Smart 
Mobility

Smart 
Environment

Smart 
People

Smart 
Living

Smart 
Governance

  101 16 18 3 9 7 48
1 Ilfov 13 2 3 1 3 2 2
2 Bihor 9 1 3 1 2 0 2
3 Suceava 7 1 3 0 0 2 1

4
Alba 6 3 1 0 1 0 1

Botosani 6 2 2 0 0 0 2
Galati 6 3 0 0 0 2 1

5 Dolj 5 0 0 0 0 0 5

6
Harghita 4 1 0 0 1 0 2

Iasi 4 3 0 0 0 0 1
Vrancea 4 0 0 0 0 0 4

7

Bacau 3 0 0 0 0 0 3
Cluj 3 0 0 0 0 0 3
Gorj 3 0 0 0 0 0 3

Maramures 3 0 2 0 0 0 1
Olt 3 0 0 1 0 0 2

Sibiu 3 0 0 0 0 0 3
Timis 3 0 0 0 1 0 2
Vaslui 3 0 1 0 1 0 1

8

Brasov 2 0 0 0 0 1 1
Dambovita 2 0 0 0 0 0 2
Hunedoara 2 0 1 0 0 0 1

Neamt 2 0 2 0 0 0 0

9

Bistrita-Nasaud 1 0 0 0 0 0 1
Braila 1 0 0 0 0 0 1

Covasna 1 0 0 0 0 0 1
Mures 1 0 0 0 0 0 1
Salaj 1 0 0 0 0 0 1
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În ceea ce privește tipologia proiectelor implementate, în curs de implementare 
sau în fază de pregătire derulate de județele din România participante la acest sondaj, am 
defalcat proiectele pe fiecare verticală Smart County.

În acest context, trebuie menționat faptul că nu am inclus în categoria 
proiectelor de tip Smart County, proiecte de tipul asfaltări de străzi, reabilitarea clădirilor, 
modernizarea reţelelor de apă și canalizare. 

Clasamentul proiectelor Smart 
County pe verticale 5.
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1. SMART GOVERNANCE
Verticala Smart Governance se situează pe locul 1 în clasamentul proiectelor de 

tip Smart County implementate, în curs de implementare sau aflate în fază de pregătire 
la nivelul județelor din România (47%), cele mai reprezentative proiecte fiind: digitalizarea 
administrației publice și întocmirea planurilor GIS (în coordonate spaţiale).

2. SMART MOBILITY
 Verticala Smart Mobility ocupă locul al doilea din punct de vedere al numărului 

de proiecte promovate la nivelul județelor din România cu un procent de 18% din total 
proiecte implementate, în curs sau aflate în faza de pregătire. Cele mai uzuale proiecte 
care se înscriu în cadrul acestei verticale se referă la: achiziția și instalarea de stații 
de reîncărcare pentru autoturismele electrice, îmbunătățirea sistemelor de transport, 
respectiv achiziția de mijloace de transport public în comun.

3. SMART ECONOMY
Cu un procent de 16% din totalul portofoliului de proiecte centralizate în domeniul 

Smart County, această verticală ocupă locul 3, având un un rol important din punctul de 
vedere al asigurării resurselor financiare necesare pentru autoritățile locale (pentru a 
asigura un proces continuu de îmbunătățire a serviciilor publice) și al atenuării depopulării 
satelor din România.

În cadrul acestei verticale, cele mai des întâlnite proiecte se referă la introducerea 
unor sisteme de iluminat public inteligent, eficientizarea energetică a clădirilor și 
infrastructuri de inovare și transfer tehnologic.

4. SMART PEOPLE
Verticala Smart People ocupă locul patru în clasamentul proiectelor de tip 

Smart County implementate, în curs de implementare sau în fază de pregătire derulate de 
județele din România, cu un procent de 9% din total. Această verticală este reprezentată 
de: asistență educațională, digitalizare rețele școlare etc. 
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5. SMART LIVING
Verticala Smart Living este situată pe locul 5 în topul preocupărilor județelor din 

România (cu 7% din totalul proiectelor de tip Smart County) și cuprinde o serie de investiții 
publice menite să îmbunătățească semnificativ calitatea de viață a locuitorilor.

6. SMART ENVIRONMENT
Verticala Smart Environment se situează pe ultimul loc (6) și este reprezentată de 

proiecte, precum managementul integrat al deșeurilor.

Repartizarea pe verticale a proiectelor Smart County 
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Soluţiile Smart County  6.

Cele 101 proiecte Smart County identificate în această ediţie sunt incluse în doar 
22 de soluţii Smart County care sunt prezentate mai jos :

Nr. Soluție Total

1 Digitalizarea administrației publice 45

2 Reabilitare energetică 7

3 Stații Ev 6

4 Infrastructuri de inovare și transfer tehnologic 5

5 Îmbunătățirea sistemelor de transport public local 5

6 Achiziție mijloace de transport nepoluante 4

7 Planuri GIS 3

8 Aplicație turistică/ informare turistică 3

9 Asistență educațională 3

10 Digitalizare rețele școlare 2

11 Management integrat al deșeurilor 2

12 Management energetic 2

13 Clădiri inteligente 2

14 Multimodal HUB 2

15 Sprijinirea uniunii democratice şi a cetăţeniei active în era digitală- 
DIGITAL 1

16 Sistem e-ticketing 1

17 Digitalizare a rețelei de biblioteci 1

18 Digitalizarea serviciilor sociale și medicale 1

19 Iluminat inteligent 1

20 Solutii inteligente pentru siguranța cetățenilor 1

21 Tranziție verde 1

22 Centru de informare 1
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În graficul de mai jos se observă stadiul actual al proiectelor de timp Smart County, 
din care se observă că procentul cel mai mare, 53%, este cel al proiectelor aflate în lucru.

Cele 22 de soluții de tip Smart County identificate au fost furnizate de 26 de furnizori.   

Nr. Executant Nr. proiecte

1 RIBEIT SRL 4
2 Sobis Solutions SRL 4
3 SC AMN ASSESSMENT RO SRL 1
4 SC DAROCONSTRUCT SRL 1
5 SC GEPROCON SA 1
6 SC DAS SRL 1
7 SC. CONCRETE&DESIGN SOLUTION SRL 1
8 SC X LAB SOLUTION SRL 1
9 Sc EUROMATERIA PSSINA COSTRUZIONI SPA 1

10 SC S&M EXPERT PROJECT SRL 1
11 BoostIT 1
12 Intergraph Computer Services 1
13 Life is Hard 1
14 Cloud Soft SRL 1
15 ElectRO 1
16 Nordlogic Software 1
17 NEO-PARTS Construct 1
18 SC BMC TUCK&BUS 1
19 SC Construcții Erbașu SA 1
20 SC Essential Technologies SRL 1
21 SC Next Generation Business SRL 1
22 SC BitHat Solutions SRL 1
23 Gama IT 1
24 Tobimar Construct SRL 1
25 Urban Scope 1
26 SC Fida Solutions 1

Stadiul proiectelor de tip SMART COUNTY
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Obstacolele și provocările în imple-
mentarea proiectelor Smart County7.

În ceea ce privește obstacolele cu care se confruntă în faza de pregătire și implementarea 
unor astfel de proiecte, județele care au participat la acest sondaj, acestea au menționat: 
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De asemenea, județele participante la sondajul nostru, consideră că principalele 
provocări în promovarea unor soluții de tip Smart County sunt: 
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Printre domeniile care se pretează promovării unor soluții de tip Smart County, la 
nivelul județelor din România au fost identificate: 
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Ca lecții învățate în urma implementării proiectelor Smart County respondenții ne-au 
transmis că:
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Concluzii8.

În cadrul ediției 2022, dedicată radiografierii proiectelor Smart County în România 
am identificat 101 proiecte în 27 de județe.

Cele 101 de proiecte sunt incluse în doar 22 soluţii Smart County, 40% dintre 
proiecte, fiind deja implementate, iar majoritatea de 53% fiind în lucru, fapt care reflectă 
stadiul de început al proiectelor Smart County. 

Conform autorităților județene, participante la sondajul efectual la nivel național, 
printre domeniile care se pretează promovării unor soluții de tip Smart County, la nivelul 
județelor din România au fost identificate: 

• Digitalizarea serviciilor publice oferite de administrațiile publice
• Telemedicina, sistem de tele-asistență medicală pentru persoanele vârstnice 
• Parteneriat cu alte unități administrativ-teritoriale pentru dezvoltarea și 

furnizarea în comun a unor servicii publice
• Colaborarea intre furnizorii de servicii în privința informatiilor, gestionării și 

instruirii personalului

În ceea ce privește finanțarea unor astfel de proiecte, există o dependență mare 
de fondurile europene sau naționale nerambursabile. Ca atare, instrumentul finanțărilor 
nerambursabile poate juca un rol primordial în promovarea unor proiecte de tip Smart 
County, care să contribuie la dezvoltarea județelor din România.

Printre principalele probleme și obstacole în implementarea unor proiecte Smart 
County la noi culese de la cei care se ocupă cu astfel de proiecte sunt:

• existența unui număr redus de  surse de finanțare nerambursabilă, 
• rezistența la evoluția tehnologică, 
• capacitatea instituțională scăzută la nivelul consiliilor județene, 
• limitările impuse de legislație, modificările frecvente pe care le suportă 

În final, după analiza acestor date, în ciuda multor dificultăţi și obstacole, 
se întrezăresc speranţe pentru dezvoltarea județelor din România, iar dacă luăm în 
considerare totalitatea rapoartelor publicate recent despre Smart City și Smart Village, 
comunitățile din România se află pe drumul cel bun.
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Companie fondată în anul 2004, Vegacomp Consulting, integrator la cheie, se 
bazează pe o experiență a echipei de peste 28 de ani în telecomunicații, în special pe 
reţele de fibră optică, 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 și activează în domeniul 
Smart City din anul 2014. Mai multe informații sunt disponibile la www.vegacomp.ro.
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