
 

Eco Smart City – Zona Metropolitană Constanța 

 

Autori: Andreea Avrigeanu și Mihai Moldoveanu – CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES  

 

Scurtă prezentare 

       C  

E       I  

C O N S T A N T A 

O   M    Y  

   A      

   R      

   T      

Mai mult de 50% din populația planetei locuiește în orașe. Se estimează că până  în 2050 
aproximativ 75% din populația planetei va trăi în orașe. 

Provocarea este de a asigura:  

 consumul de energie  

 rețeaua de transport 

 volumul și  calitatea apei 

 gestiunea deșeurilor 

 siguranța populației 

 sănătatea populației 

 hrana populației 

Crearea unui mediu urban inteligent și  în general a unui mediu de viață, în condițiile creșterii 
procentului de populație urbană și  în general de creștere exponențială a populației, care să 
suporte aceste creșteri, presupune viziune, cercetare, eficiență în utilizarea tehnologiei și  
resurselor, colaborarea pe termen lung  și  pe fiecare segment cu parteneri de valoare din fiecare 
domeniu: (TIC, Energie, construcții, arhitectură, etc). 

În România, provocarea implementării noțiunii de Smart City va provoca implicarea jucătorilor 
inovativi din fiecare domeniu să participe activ la dezvoltarea orașelor către Smart City. 



 

Infrastructură, tehnologii și dezvoltare 

Include: 
- Arhitectură și  design inteligente și durabile 
- Soluții de infrastructură inteligente 
- Folosirea energiei verzi din surse regenerabile combinate cu designul modern 
- Îmbunătățirea calității vieții și  mediului și utilizarea spațiilor în modele inovatoare și tehnologii noi 
utilizate în arhitectură 
- Folosirea tehnologiei TIC avansate în folosirea eficientă a informațiilor utile atât de către cetățeni 
dar și  de către administrații. 
 
Idei și  experiențe în alte orașe (Amsterdam, Tokio, orașe din India): 
 

1. Crearea unui PORTAL METROPOLITAN pe 3 secțiuni (layere):  
 

Date Interne – Gestionate de Zona Metropolitană 
Date Partajate – Gestionate de Partenerul TIC din proiect 
Date Deschise – Gestionate de Partenerul TIC din proiect 
 
Care este scopul proiectului? 
Constanta.metropolitan.ro își propune să consolideze economia zonei metropolitane 
Constanța, prin punerea la dispoziție a  surselor (publice) de date către cetățeni și 
întreprinderi. Prin utilizarea acestor date, cetățenii, întreprinderile, instituțiile de cercetare, 
instituțiile de învățământ și alte părți, sunt activate pentru a dezvolta servicii care anterior 
nu ar fi fost posibile sau ar fi fost prea scumpe. 
 
Exemplu PORTAL în care toată informația metropolitană este organizată pe axe de 
interes, dar este și  în folosul cetățeanului și  al comunității. Se stimulează turismul, 
mobilitatea, în orice punct te-ai afla poți găsi cel mai apropiat punct de interes: hotel, 
parc, spital, agenție fiscală, etc, sau poți afla ce evenimente culturale, muzicale, etc 
se petrec pe o rază de ‚x’ km în următoarele ‚y’ zile. 
 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/science-and-technology/smart-

london/smart-london-case-studies 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/science-and-technology/smart-london  

https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/science-and-technology/smart-london/smart-london-case-studies
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/science-and-technology/smart-london/smart-london-case-studies
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/science-and-technology/smart-london


 
 
 Care este rezultatul proiectului? 
Prin deschiderea de date, există patru avantaje principale: 
1. Transparenţă 
Într-o bună funcționare, cetățenii societății democratice trebuie să știe ce fac organele 
administrației locale și  centrale pentru populație, mediul de afaceri, învățământ, etc și  este 
și  un instrument prin care Administrația zonei metropolitane își poate populariza acțiunile 
și  rezultatele și  comunica eficient cu partenerii sociali . Pentru a face acest lucru, cetățenii 
trebuie să poată avea acces la datele guvernamentale și informații în mod liber și de a 
împărtăși aceste informații cu alți cetățeni. 
2. Crearea valorii sociale și comerciale 
Într-o eră digitală, datele reprezintă o resursă-cheie pentru activități sociale și comerciale. 
Totul, de la găsirea oficiului poștal local, până  la găsirea și  rezervarea unei camere de 
hotel sau a unui loc la un concert. Acest motor de căutare necesită acces la date, din care 
multe sunt create sau deținute de guvern, iar altele sunt oferite chiar de mediul de afaceri, 
acest portal putând oferi și  suport pentru publicitate și  informare. Prin deschiderea 
accesului la datele publice, guvernul poate ajuta și  conduce la crearea unui mediu de 
afaceri și servicii care oferă o valoare socială și  comercială inovatoare. 
3. Guvernanța participativă 
O mare parte din cetățeni au implicare minimă în procesul de guvernare a comunității în 
care trăiesc: numai o dată la 4-5 ani, în momentele electorale, ceea ce denotă lipsa de 
implicare și  informare insuficientă în ce priveste candidații și  programele lor. O platformă 
deschisă de informare și  comunicare va genera o implicare mai mare a cetățenilor, o mai 
mare responsabilitate și  responsabilizare și  din partea cetățenilor și  a guvernanților. 
Mediul colaborativ va genera progres, identificare la timp și  corectă a nevoilor și  
modalităților de rezolvare și  progres, autodepășire și  respect reciproc. Cetățenii vor ști și  
vor respecta valorile realizate, societatea se va autoeduca, iar guvernanții vor avea 
posibilitatea de a populariza realizările. Tot prin platformă, guvernanții vor avea 
posibilitatea de a măsura și  de a analiza absolut totul, în timp real, folosind instrumente de 
analiză, raportare și  simulare What-IF de tip Business Intelligence. 
4. Eficiența 
Deschiderea datelor către public, poate conduce la eficiență internă. Din moment ce toată 
lumea poate avea acces la datele care nu au caracter intern, aceasta înseamnă că datele 
sunt disponibile și în interior. Prin procesul de outsoursing al serviciilor informatice de inaltă 
tehnologie, datele vor fi disponibile 24 din 24 ore, 7 zile din 7 și  vor fi protejate impotriva 
oricăror incidente sau atacuri, prin instrumente moderne TIC. 



  
  

2. ILUMINAT STRADAL INTELIGENT, SUSTENABIL, FOLOSIND ENERGIA 
SOLARĂ și  EOLIANĂ; CONFORTUL și  SIGURANȚA CETĂȚEANULUI 
FOLOSIND ENERGIA VERDE (exemple: Orașul Port Amsterdam) 
 

 
 

SCOPUL PROIECTULUI: 
 
Reducerea costurilor pentru municipalitate dar și  pentru cetățeni, a efectului de seră și  
pasi uriasi către un oraș verde, folosind energie regenerabilă eoliană și  solară, becuri tip 
LED pe străzi, piste de biciclete, alei, parcuri. 
Corpurile de iluminat tip LED pot fi prevăzute cu intensitate variabilă dinamică, controlate 
de la distanță printr-un software. În momentul în care un biciclist se află în apropierea unui 
stâlp de iluminat prevăzut cu panou solar și  led, iluminarea se poate regla prin el însuși la 
100% printr-o aplicație, de pe propiul SmartPhone. Rețeaua de curent alternativ poate fi 
înlocuită sau folosită doar la nevoie, în mod principal fiind folosită rețeaua de curent 
continuu independent provenit de la panourile solare/fotovoltaice și  turbina eoliană 
dispuse pe suprafețele de lac din localitate. 
 
Folosind aceeași sursă și  rețea de alimentare cu energie verde ca și  sistemul de iluminat 
și  în paralel cu acesta, acolo unde este nevoie se pot instala sisteme de supraveghere, în 
beneficiul și  spre protejarea cetățeanului. 
 

 
 
REZULTATUL PROIECTULUI: 
- Eficientizarea consumului și  reducerea costurilor pentru cetățeni și  municipalitate; 
Fiecare cetățean va avea un nivel confortabil de lumină pe strada atunci când are nevoie 
de ea. 
 



-Reducerea efectului de seră prin utilizarea energiei verzi și  a dispozitivelor de iluminat de 
tip led. Siguranța cetățeanului și  a valorilor orașului, reducerea infracționalității în domeniul 
public. 
 
  

3. O rețea urbană de punți de monitorizare a calității apei, aerului, plajelor, care 
să ofere acces și informații despre aceste elemente: apă (potabilă sau pentru 
agrement: mare, lacuri, râuri), aer, plaje, parcuri, zone verzi și  calitatea lor ori 
starea de curățenie. 
 

 
 
SCOPUL PROIECTULUI 
Proiectul urmărește să implice cetățenii în utilizarea și îmbunătățirea calității acestor 
elemente. Plaforma de monitorizare a acestor elemente va fi alimentată cu date provenind 
de la senzori sau imagini sau  de la entități abilitate în domeniul măsurării calității acestor 
elemente. Cetățenii vor avea acces în aceste platforme la informații de interes pentru 
cetățeni. Printr-o informare fizică și virtuală prin platformă, cetățeni vor fi sensibilizați cu 
privire la datoria pe care o au în menținerea acestor elemente naturale în stare optimă și  
va crește nu numai gradul lor de informare, dar și  interesul pentru păstrarea apei curate, a 
aerului, parcurilor, plajelor.  

Oceanul se umple picătura cu picătura, la fel un oraș curat se va înfrăți cu alt 
oraș curat, pentru o planetă curată. 
 
  
 4.  Strategie și  Dezvoltare în Sectorul Medical 

 
- Completarea cu secții mai puțin dezvoltate 
- Renovarea spitalelor existente 
- Dotarea modernă și  renovarea spitalelor 
- Atragerea medicilor și  a personalului medical de valoare în general 
- Dezvoltarea parteneriatelor cu spitale și  centre medicale și  de cercetare de 

renume din lume, schimburi de experiență, telemedicină cu acestea 
- Aplicarea noilor descoperiri în medicină și  tehnică medicală 

 



 
 
5. Întrucât viitorul Constanței ca Oraș Inteligent și  Verde este în Turism, Agrement, 

Wellnes și  Agricultură, este binevenită înființarea de clustere care ulterior să creeze 
poli de competitivitate în turism și  agricultură. În cadrul clusterelor, firmele 
specializate în zona de cercetare, comercializare și  producție în energie regenerabilă 
trebuie susținute și  încurajate să se dezvolte și  la rândul lor, să ofere consultanță și  
suport în dotarea hotelurilor, restaurantelor, centrelor welness, centrelor balneo, 
fermelor, serelor, solariilor, etc,  cu sisteme care folosesc energia regenerabilă (panouri 
solare, panouri fotovoltaice, eoliene, pompe de căldură, alegerea culturilor cu crestere 
rapidă pentru biomasă, etc). 
 

6. Revoluția acoperișurilor 

 
SCOPUL PROIECTULUI: 
Încurajarea cetățenilor de a își amenaja la maxim spațiile verzi: grădini, spații în jurul blocurilor , 
dar mai ales acoperișuri. În acest sens, în portalul EcoSmartCity cetățenii vor găsi proiecte, 
informații utile și  studii de caz în a își revoluționa acoperișul. Municipalitatea poate lua măsuri de 
încurajare a acestor inițiative prin reducerea de impozite sau alte măsuri. 
 
 

7. Constanța – O Administrație Verde 
În portalul EcoSmartCity, structurile abilitate în administrație pe probleme de arhitectură 
și  urbanism , vor pune la dispoziție consultanță și  informații necesare și  chiar vor 
îndruma la proiectarea de locuințe și  cartiere rezidențiale verzi: 

- Utilizarea materialelor eco 
- Utilizarea energiei solare 
- Utilizarea pompelor de căldură 
- Utilizarea panourilor fotovoltaice 
- Înlocuirea combustibilului fosil cu biomasă 

 
 

 



 
 
 
Municipalitatea va recompensa VERDELE prin reduceri de impozite. 

 
 
 

         
8. Producătorii de mașini electrice și  /sau hibride vor încuraja prin 

tehnologie și  prin politici de preț vânzarea acestui tip de masină. 
Politicile de mediu încurajează la rândul lor, prin reducerea costurilor pentru mașinile 
nepoluante. 
 
Tendința este de reducere a costurilor cu energie nepoluantă și  regenerabilă. 
În acest context, trebuie să se alinieze și  Administrațiile din România prin: 

- Construirea sau facilitarea construirii de unități de alimentare electrică pentru mașinile 
electrice /hibrid; (cel puțin una în fiecare benzinărie). 

 
- Acordarea facilităților la impozite și  taxe locale pentru aceste mașini în scopul 

încurajării achiziționării acestui tip de vehicul. 
- Parcări GRATUITE pentru mașinile electrice/hibrid. 
- Intrare liberă în centrul orașelor. 

http://www.bing.com/images/search?q=panouri+solare&view=detailv2&&id=DAE9E1E28F9B2C1F8BCA6DC01AD1F4D51CE7A99B&selectedIndex=141&ccid=xmH0AXTg&simid=608022342125488230&thid=OIP.Mc661f40174e0fbd4a771dc1b21b43f3ao0
http://www.bing.com/images/search?q=energie+verde&view=detailv2&&id=462C6FA11BE4283E48E630A28B67625399B6087B&selectedIndex=135&ccid=JyeqYUPm&simid=607989429783890199&thid=OIP.M2727aa6143e6753053a8f4a4ae21a3e1o0
http://www.bing.com/images/search?q=energie+verde&view=detailv2&&id=8917A0456BDFC3FB883BD00A6927CC31AD9FDCBE&selectedIndex=303&ccid=qyWwInu5&simid=608026525420620796&thid=OIP.Mab25b0227bb9d9bdb5c9447d232a01f8o0


- Posibilitatea de a circula și  pe benzile destinate transportului în comun. 
 
 

ENERGIE, DEȘEURI ȘI APĂ 
Energie: 
Inițiativele includ: 
- Soluții de iluminat inteligente 
- Gestionare eficientă a activelor energetice 
- Metode inovatoare introduse pentru a reduce consumul de energie, sau de cost, etc. 
- Introducerea de noi modele de afaceri financiare pentru rețeaua durabilă și soluții de contorizare 

Apa:  
Inițiativele includ: 
- Proiecte de acces la apă 
- Managementul și  tratarea apei 
- Tehnologii și echipamente de ultimă oră 
- Furnizarea de apă potabilă și curată 
- Gestionarea apelor reziduale (reciclare și reutilizare) 
- Reutilizarea apei industriale 

Deseuri:  
Inițiativele includ, fara a se limita la:  
- Gestionarea și  transportul deșeurilor 

-Soluții de eliminare a deșeurilor 
- Reciclare și  reutilizare  
- Recuperarea energiei și  resurselor  
- Sustenabilitate  
- Metode de reducere și  evitare a deșeurilor 

- Cele mai noi tehnologii pentru a face față gestionării eficiente a deșeurilor  

1. Energia produsă de combustibilul fosil e la sfârșit de drum, utilizarea energiei 
regenerabile fiind colacul de salvare. 

2. Apa potabilă este din ce în ce mai rară. 

3. Suprapopularea ridică tot mai multe probleme în ce privește necesarul de energie, hrană, 
dar nu în ultimul rând, al gestionării deșeurilor generate. 

 
 

1. Transformarea deșeurilor organice în biogas și  fertilizatori 
 
Deșeurile organice pot fi transformate și  reutilizate.  
Este lăudabilă inițiativa unei cafenele din Amsterdam, amenajată pe o barcă de agreement. 
Folosind o instalație proprie,  transformă propriul gunoi organic în biomasă și  în fertilizatori 
pe care ulterior le refolosește în scopuri proprii. 
 
Aceste instalații se pot amenaja la scară mai mare de către municipalitate sau 
municipalitatea poate încuraja prin măsuri și  consultant, crearea unor astfel de centre. 
 

2. Amenajarea de centre municipalitate sau încurajarea marilor distribuitori Coca Cola, 
Pepsi, etc, a amplasării în locuri publice, a unor instalații (personalizate cu reclama 
firmei respective) de reciclare/compactare pet-uri sau doze de aluminiu, cetățenii fiind 

recompensați cu un mesaj insentivant de mulțumire/o doză de răcoritoare.  
 



 

 
3. Amenajarea pistelor de biciclete pentru un oraș mai verde, iluminat cu led-uri alimentate la 

baterii solare, cu intensitate dinamică comandată. 
 

4. Organizarea evenimentelor sportive cu mesaje motivante pentru Ecologie, în colaborare cu 
ong-urile implicate în Ecologie. 
 

5. Amenajarea străzilor pietonale în zonele de promenade, shopping, fiind permise doar 
bicicletele. 
 

6. Îndrumarea, sprijinirea și  determinarea arhitecților, constructorilor, beneficiarilor 
(proprietari de case, locuințe, de sedii de firme, de cartiere rezidențiale) să folosească din 
plin beneficiile energiei regenerabile prin: 
 

- Amplasarea panourilor solare/fotovoltaice pe acoperișuri, terase 
- Folosirea pompelor de căldură 
- Montarea led-urilor în sistemul de iluminat 
- Folosirea materialelor de construcție ecologice 
- În cadrul cartierelor rezidențiale, proiectarea celor de mai sus în scopul folosirii în 

comun pentru cartierul proiectat 
 

 
 

 
 

http://www.bing.com/images/search?q=energie+verde&view=detailv2&&id=462C6FA11BE4283E48E630A28B67625399B6087B&selectedIndex=135&ccid=JyeqYUPm&simid=607989429783890199&thid=OIP.M2727aa6143e6753053a8f4a4ae21a3e1o0


7. AGRICULTURA – viitor și  suport pt Turismul Constanței 
Din păcate, nu mai există sisteme de irigații, de colectare și  refolosire a apei de ploaie. 
Seceta din vara 2016 a fost fără precedent. Abia în noiembrie se va reface apa din solul 
Dobrogei. 
Schimbările climatice vor aduce deșertificarea solului, daca nu se au măsuri susținute 
pentru cultivarea și  irigarea solului. 
Zona Metropolitană este în măsură să faciliteze crearea sistemelor de irigații moderne și  a 
sistemelor de colectare și  aducțiune a apelor, precum și  de reciclare și  recondiționare a 
apelor uzate. 
 

8. Proiect inovativ în Olanda: cum se poate conserva frigul din sezonul rece pentru a 
răci în sezonul fierbinte: 

„Sisteme de răcire și de încălzire inteligente pentru procesele farmaceutice” - Aplicarea  
„recelui” din infrastructura de apă potabilă a orașului și a „căldurii” din încălzire rezultată 
în procesele farmaceutice. 
 

 

 

 
SCOPUL PROIECTULUI 
Extragerea și  stocarea „energiei reci” acumulată pe perioada iernii în infrastructura de apă 
potabilă, proces care generează încălzire, conectarea la rețeaua de termoficare și  reducerea pe 
cale de consecință a emisiilor de CO2. 
  
Atmosfera rece din perioada de iarnă, scade temperatura din infrastructura de apă potabilă mai jos 
decât este suportabil. Acest lucru creează o abundență de energie rece, care este extrasă și 
stocată într-o instalație de depozitare subterană. Ca rezultat al acestei extracții, temperatura  
crește infrastructura de apă potabilă. Aceasta creează o situație win-win, deoarece temperatura 
apei din infrastructură va deveni mai de dorit, iar energia rece este folosită în procesele de răcire 
necesare în diverse procese, reducând astfel emisiile de  CO2. Folosirea acestei energii „reci” 
generează efecte durabile de protecție a mediului înconjurător și  eficiență economică. 
  
Extragerea căldurii din sistemul de încălzire urbană se bazează pe aceleași principii. Principala 
sursă de generare de energie termică este o instalație de incinerare a deșeurilor, care generează 
o cantitate mare de căldură. Căldura va fi utilizată în locul sistemelor tradiționale, pentru încălzirea. 
 
BENEFICII:  
-reciclarea deșeurilor  
- reducerea emisiilor de CO2 cu 1900 tone pe an  
- utilizatorii finali ai infrastructurii de apă potabilă, vor beneficia de apă la temperaturi optime, ceea 
ce va duce și  la reducerea costurilor per gospodarie și  în general a consumului orașului de 
energie pe timpul iernii 
- eficiență economică și  pentru operatorul farmaceutic 
  
Care este pasul următor? 
Conectarea la rețeaua de termoficare a orașului și  deservirea agenților economici și  casnici 
deopotrivă. Sistemul de încălzire / răcire a cartierelor rezidențiale, școli, campusuri universitare, 
poate fi realizat prin folosirea apei reci acumulate în timpul iernii. 



 
 

 
 

Mobility  

Include: 

-Îmbunătățirea sistemului de transport actual 

-Realizarea unui sitem de transport interconectat 

-Îmbunătățirea comunicației, integrării și eficienței sistemului 

-Promovarea și implementarea unei  mobilități verde sustenabilă 
 

 

1. E-Mobility; City Logistics:către zero emisii CO2 (Amsterdam) 

SCOPUL PROIECTULUI: 
- Sprijinirea organizațiilor publice și private, în ambiția lor față de a migra către transportul cu emisii 
zero de CO2. Proiectul își propune să contribuie la punerea în aplicare pe scară largă a 
vehiculelor electrice pentru transportul de mărfuri și servicii logistice în zonele urbane. 

 
 

Rezultatul proiectului? 
Studii de fezabilitate pentru utilizarea vehiculelor electrice în diferite sectoare. 
Un studiu privind potențialul și fezabilitatea hotspot-uri de taxare. 
Un instrument de monitorizare, inclusiv set de date pentru evaluarea vehiculelor electrice de 
transport de marfă. 

Masuri de incurajare: 

- Parcări gratuite pe următorii ani pentru mașinile electrice sau hibride 
- Construirea stațiilor de incărcare: nici o benzinărie fără stație de încărcare; aceste stații 

de încărcare pot fi personalizate cu mesaje publicitare și  de insentivare în ce privește 
eforturile de reducere a emisiilor CO2. 

Rezultate: 

- Creșterea parcurilor de mașini electrice și  hibride în ce privește transportul în comun, 
întreprinderi, cetățeni 

- Un oraș curat – o țară curată – o planetă curată 
 

 

https://amsterdamsmartcity.com/themes/mobility/projects


Alte subiecte de atins în prezentări ulterioare: 

Citizens & Living  

1. Cum gestionează un ORAȘ INTELIGENT , MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE RISC 
sub aspectele: 

 Prealertării factorilor de decizie și  intervenție (ISU, Poliție, Spitale, etc) în scopul mobilizarii 
și  poziționării în zonele de risc ridicat, conform unei hârtii a zonelor de risc. 

 
Notă: INCDM Grigore Antipa deține un sistem de prealertare cu 10 secunde înainte de 
producerea unui cutremur 
 

 Montarea unor senzori de mediu (aer, apă, sol) care să ofere informații în timp real, într-un 
sistem informatic centralizat și  partajat între instituțiile interesate și  implicate, precum și 
către cetățeni (informațiile de interes pentru aceștia), informații de interes care pot indica 
evoluția sau iminența unor dezastre sau evenimente nedorite: cutremure, accidente 
chimice, biologice în imediata apropiere sau în alte regiuni , dar care în timp pot afecta 
regiunea Constanței 

 Pregatirea permanentă a instituțiilor abilitate să intervină în caz de dezastru , precum și  a 
populației în ce privește comportamentul în caz de dezastru. 

 

2. Reamenajarea parcurilor și  plantarea VERDELUI din abundență; mai multe parcuri pentru 
copii 

3. Crearea mai multor zone de agreement pentru recreerea cetățenilor Constanței, dar și  
pentru stimularea turismului 

4. Reamenajarea și  extinderea destinației lacurilor, râurilor pentru agreement. 
 
Mobility  

1. Crearea mai multor artere pietonale unde sa nu existe factori poluanti, ci multă 
verdeață și  piste pt biciclete 
 

2. Management avansat al transportului în comun: management incărcare, trafic, rute 
incărcate, ceea ce va duce la: 
o Scăderea costurilor regiei de transport în comun 
o Reducerea traficului de mașini particulare în oras și  ca afară 
o Reducerea poluării și  supraaglomerării 

3. Crearea mai multor piste de biciclete și  puncte de inchiriere biciclete 
4. Managementul transportului în regim TAXI sub aspectul dispecerizării electronice, 

vizualizării în timp real de către cetățean dar de către soferul de taxi a celei mai 
apropiate stații de taxi unde există mașini taxi disponibile (pentru cetățean), respectiv 
unde nu sunt suficiente mașini (pentru șoferul de taxi). 
 

 

PREZENTAREA PE SCURT A PROPUNERII DE SOLUȚIE 

1. Un oraș curat: 

- Coșuri de gunoi inteligente (senzor de umplere, transmisie in platformă, furnizorul de servicii 

de salubrizare are acces in platformă la modul) 

- Calitatea aerului: (temperatură, umiditate, noxe) 

- Calitatea apei- mări, lacuri, rauri  

 

2. Parcări inteligente 

https://amsterdamsmartcity.com/themes/citizens-living/projects
https://amsterdamsmartcity.com/themes/mobility/projects


Integrarea în platformă a managementului parcărilor publice și private în care există dotări 

corespunzatoare parcărilor inteligente (gestiune locuri libere/ocupate, statistici multicriteriale flux 

de mașini în parcare, timpi staționare, etc) 

Transport inteligent – asigură acces facil al călătorilor la multiple linii de acces, au mijloace de 

transport în comun sau individual 

3. Integrarea în platformă a informațiilor de interes public (orar transport, proximă sosire intr-o 

stație, etc), preluate de la furnizorii de transport în comun, pe măsură ce aceștia implementează 

intern astfel de soluții de transport inteligent 

4. Integrarea în platformă a linkurilor utile populației pentru aplicații electronice de apelare taxi; 

dashboard-uri dinamice ref nr mașini în stațiile de taxi , în condițiile în care în stațiile de taxi, există 

soluții pentru furnizarea în platformă a acestor informații 

 

5. Secțiunea “Cine-ce-unde”: harta electronică a orașului, cu poziționarea pe hartă a punctelor de 

interes pe secțiuni de interes (și motoare de căutare și promovare): hoteluri, restaurant, cluburi, 

cafenele, cultural (școli, teatre, universități, muzee, etc), medical (farmacii, spitale, policlinici, 

cabinete medicale), wellness (SPA, etc) 

 

6. Secțiunea “Evenimente în orașul tău”:  Avizier electronic și promovare Evenimente culturale, 

sportive, medicale, etc 

 

7. Secțiunea “link-uri utile către instituții de interes public” 

 

8. Secțiunea “Cât mai aproape de cetățeni, cât mai aproape de Managementul Smart al orașului”: 

 

- Propuneri cetățeni către municipalitate 

- Propuneri municipalitate către cetățeni 

- Sesizări cetățeni către municipalitate 

- Anunțuri municipalitate către cetățeni 

 

 


