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SMART CITY  

Care oraş este smart? Ce îl face smart? 



• Conceptul de "Smart Cities", potrivit unor surse, a fost 
utilizat pentru prima dată în anul 1922 odată cu 
introducerea sistemelor de semaforizare automată a 
traficului rutier in Houston 
 

•  Nu are o definiție exactă! 
 

• Aceasta flexibilitate servește edililor marilor aglomerații 
urbane care pot astfel selecta, integra şi adapta tehnologii, 
creând proiecte şi soluții pe măsura cerințelor specifice si 
prioritizând sectoarele critice. 
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SMART CITY - CONCEPTE  
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De ce Smart City? 
 
Pe măsură ce întelegem că resursele planetei noastre sunt 
pe cale să se epuizeze, apare o necesitate a oraşelor de 
a deveni mai eficiente în gestionarea utilizării 
resurselor, în mobilitate şi inovaţie. 
 
 Avem limitări importante  

• Resurse 
• Bugete 
• Spaţiu 

 
 Orase Supra-aglomerate 

 

SMART CITY - PROVOCAREA 
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 Guvernarea inteligentă vizează viitorul serviciilor 
publice și se concretizează în eficiență ridicată, 
leadership comunitar, utilizarea pe larg a aplicațiilor 
mobile și evoluție continuă prin inovare 

 
 
 Guvernarea inteligentă presupune utilizarea de 

tehnologii pentru eficientizarea proceselor 
decizionale și administrative. 

SMART CITY - VIZIUNEA 

De ce Smart City? 
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 „Smart City”: strategie de dezvoltare urbană, care 
integrează multiple soluţii ICT si IoT pentru a gestiona 
eficient şi sigur activele orașului 
 
 

 „Smart City” este un oraş care foloseşte instrumentele 
societăţii informaţionale pentru a oferi servicii 
comunitare la standarde superioare, spre beneficiul 
locuitorilor săi - un „sistem al sistemelor” care 
operează în mod integrat. 

SMART CITY- STRATEGIA 
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 Strategia “Smart City” trebuie adoptată în contextul 
unui ecosistem, de un parteneriat ce cuprinde 
cetăţeni, mediul de afaceri, organizaţii, autorităţi 
publice, care trebuie să împărtăşească o viziune 
comună, pornind de la nevoile comunităţii si 
participarea activă a acesteia 
 
 

 Strategia “Smart City” poate fi pusă în practică în urma 
dezvoltării infrastructurii tehnice şi prin înglobarea 
unor sisteme individuale, noi sau deja implementate 

SMART CITY - ABORDAREA 
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Municipalitatea 
Cetăţeni 
Mediul afaceri 
Mediu 
Comunicaţii 
Utilităţi 
Transport 

Servicii publice 

Beneficiari servicii 
publice 

Infrastructură/ 
Servicii de 
utilitate publică 

SMART CITY - COMPONENTE 

Fiecare componentă a oraşului 
poate evolua: individual sau 
prin agregare cu alte 
componente sau sisteme. 

Planificare si management 
Oameni 

Infrastructura 



Obiectivul final: îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 
condiţiilor de muncă  ale locuitorilor orasului. 

SMART CITY – OBIECTIV 
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SMART CITY EUROPENE (bune practici) 

Amsterdam, leader in PPP:     
79 proiecte: retea inteligenta 

SMART GRID, reducere trafic, 
economie de energie, 

gestionare trafic inteligent 
siguranța publica 

Stokholm: rețea de fibră optică 
proprietatea orasului, inchriata 

catre companii, program 
GreenIT: servicii electronice 

Viena : strategie pe termen lung 
care acoperă toate domeniile de 
activitate de viață, de muncă și 
de petrecere a timpului liber și 

include totul, de la nfrastructură, 
energie și mobilitate la toate 
aspectele dezvoltării urbane. 

Barcelona: utilizarea tehnologiei 
senzorilor în sistemul de irigare a 
parcurilor (in functie de nvelul de 
apa necesar), sisteme de 
management trafic:  semafoare 
inteligente: prioritizare servicii de 
urgenta 

Londra: leader in servicii publice 
electronice, câteva dintre 
proiectele inovatoare care 

urmează să fie puse la încercare 
testarea bicicletelor electrice, 
zone de parcare inteligente 
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Brasovul pe harta SMART CITIES  

Strategie de dezvoltare durabila 
Plan de mobilitate urbana durabila 
Proiecte integrate de modernizare infrastructura 
• Iluminat inteligent 
• Retea municipala WiFi 
• Sistem de transport in comun inteligent: eticketing  
• Siguranta publica: supraveghere video in  
     municipiu si unitati de invatamant 
• Dispecerat tehnic integrat 
• Sistem informatic geografic  

Servicii e-Administratie 
• Portal de servicii electronice 

• Platforma elearning 
• Platforma CiRM 

!  

Noi proiecte 
construite 
impeuna! 



 
 

Implicare  
e-Participare 

Management modern  
 

Dezvoltarea strategiei 
SMARTCITY: 

obiective, roluri, politici, parteneri, 
proiecte 

Analiza comportamentului si nevoilor 
comunității 

State of the Art 
Analiza SWOT, studii, sondaje, cercetare 
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SMART CITY – STRATEGIA 
e-Admnistratie,  
Date deschise,  

Mobilitate urbană 
e-Transport,  

Iluminat inteligent 
Retele WI-FI,  
Sisteme GIS, 

Gestiunea teritoriului 
Educatie 

Siguranta publica 
Proiecte cercetare-

inovare 

Cum? 
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BRAŞOV 
 
Modele inteligente de gestionare a orașului: 
Managementul modern al serviciilor de utilitate 
publică (e-guvernare, transport public local, 
iluminat public, energie, gestiunea teritoriului) 
 
 

SMART CITY – EVOLUTIE, OBIECTIVE 



 
 
 
 
 
 
 
 

Viziune comună 

 

Cetăţean 

Servicii 
eAdm 

Economie 
de 

energie 

Parcari 
inteligente 

Educatie 

Comunicaţi
i 

Siguranţă 
Reutilizar

e 
reciclare 

Transport 
eTicketing 

Iluminat 
public 

inteligent 

IoT 

Mobilitate 
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Smart city 

Municipalitate 
 

SMART CITY  



SMART CITY - Servicii utilitate publică 

Centrate pe nevoile comunităţii 

Eficiente 

Sigure 

Proactive 

Online, 24x7 / 365 

Personalizate 

Inovative 
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Servicii electronice - pentru cetățeni 

Subiecte  
• Servicii publice pentru braşoveni 
• Servicii publice pentru turişti 

Metode 

•  Portal web de servicii electronice, Dispecerat tehnic 
•  Citizen Relashionship Management 
•  Aplicaţii smartphone 
•  Portal turism, evenimente locale 

Beneficii 
• Servicii publice performante, proactive, personalizate 
• Promovarea turismului local 



Servicii electronice - mediul economic 

Subiecte  
• Mediul economic 
• Parteneriate cu Primăria 

Metode 

• Facilitare schimb de informaţii de interes pentru 
economia locală (dezbateri publice, sondaje de 
opinie, platforme de schimb de date) 

• Implementare scenarii G2B 

Beneficii 

• Economie locală prosperă 
• Eficientizare investiţii Primărie (infrastructură, parcuri 

industriale etc.) 
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Portal WEB - oferă cetăţenilor şi mediului de afaceri accesul la serviciile 
oferite de primărie: Portal de servicii e-administraţie integrate, implementat 
cu 3 componente, portal Internet (public securizat), Extranet (parteneri), 
Intranet (intern). 
 
Sistem de plată electronică - componentă care asigură cetăţenilor acces la 
informaţii despre taxele şi impozitele locale, oferind în acelaşi timp o soluţie 
facilă, rapidă şi comodă pentru plată.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acces: www.brasovcity.ro , E-functionar , Servicii pentru cetateni  

Smart City: Servicii electronice  
Primăria Brasov la un click distanţă! 
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Call Center telefonic automatizat pentru relaţia cu cetăţenii, oferă 
cetăţenilor informaţii telefonice statice şi dinamice (interogare baze de 
date), fără intervenţia unui operator uman.  

Smart City: Servicii electronice  
Primăria Brasov la un click distanţă! 
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e-Turist in Brasovul istoric, 
portal de promovare a 
produsului turistic cultural 
"Brasovul istoric“ 
 
- Harta interactivă a centrului 

istoric 
 

- Brasovul Virtual  
- tururi virtuale  
- trasee:medieval,cultural 

arhitectural)  
 

- Evenimente 
 

 

Smart City: e-Cultura, evenimente 
e-Turist în Brasovul istoric 

www.brasovcity.ro / eTurist in Brasovul istoric 
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Smart City: Servicii electronice  

Dispecerat Tehnic Integrat 
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Dispecerat Tehnic Integrat 
Smart City: Servicii electronice  



Dispecerat Tehnic Integrat 
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Reprezintă un mediu operaţional 
(Dispeceratul), care permite analiza 
integrată a informaţiilor provenite din 
diferitele aplicaţii şi sisteme tehnice operate 
de către Primărie. 
 
Oferă o alternativă către cetăţeni pentru 
accesul la anumite servicii ale Primăriei, 
prin intermediul componentei call center a 
dispeceratului sau prin intermediului 
portalului internet, inclusiv a componentei 
geoportal.  
 
Servicii electronice geospatiale - schimb 
de date electronic pentru eficientizarea 
comunicării cu companiile de utilităţi 

         Acces Dispecerat:  
 0268 / 984 
 www.brasovcity.ro  
 dispecerat@brasovcity.ro   

Smart City: Servicii electronice  



Subiecte  
• Educaţie 
• Spirit civic 

Metode 

• Soluţii e-learning (dezvoltare locală prin educaţie flexibilă) 
• Soluții e-participare - consultare pentru decizii ale 

administraţiei publice 

Beneficii 

• Administraţie publică performantă 
• Cetăţeni educaţi, calificaţi pentru industrii de vârf 
• Implicare în acţiuni civice 

Smart City: Servicii electronice  



Suntem o organizaţie care învaţă continuu 
pentru a asigura servicii de calitate 

cetăţenilor! 
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Smart City – Educaţie 
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Educaţia resurselor umane din Primăria Braşov a dobândit un 
predominant caracter continuu, cea mai importantă trăsătură a 
instituţiilor publice performante va fi existenţa unei culturi a 
învăţării continue, care să facă parte din activitatea de zi cu zi a 
funcţionarilor publici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investirea în dezvoltarea resurselor umane şi valorificarea 
superioară a acestora contribuie la asigurarea calităţii 
serviciilor furnizate către cetăţeni. 

SOLUTIA?  
  e-Learning 

Smart City – Educaţie 
Smart City – Educaţie 
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1. Managementul organizațiilor publice; 
2. Transparența decizională și liberul acces la informații publice; 
3. Managementul resurselor umane; 
4. Managementul calității; 
5. Managementul financiar; 
6. Planificarea strategică pentru entitățile publice; 
7. Comunicarea instituțiilor publice cu cetățenii; 
8. Fondurile structurale; 
9. Utilizarea sistemelor infomatice în Administrația Publică Locală; 
10.Dezvoltarea urbană și protecția mediului; 
11.Securitatea urbană și protecția mediului; 
12.Securitatea informațiilor în Administrația publică locală; 
13.Investițiile publice; 
14.Bazele managementului de proiecte pentru adm .publică; 
15.Managementul performanței. 

Cursuri 
on-line 
 

Smart City – Educaţie 



Utilităţi publice – Infrastructura, Mediu 

Subiecte  

• Salubritate, canalizare 
• Intervenţii pe domeniul public: curăţenie, deszăpezire 

avarii utilităţi, întreţinere parcuri şi zone verzi, etc. 

Metode 

• Dispecerat tehnic 
• Parteneriate cu companii de utilităţi, politie locală, 

furnizori servicii de utilitate publică 

Beneficii 
• Oraş curat 
• Capacitate mărită de reacţie în caz de calamitate 
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Dispecerat Tehnic Integrat 
Smart City – Servicii electronice geospatiale  
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Smart City – Servicii electronice geospatiale  

Servicii electronice geospaţiale:  
 
 Gestiune avarii 

 
 Plan coordonator de lucrări  

 
 Raportare execuţie lucrări 
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Smart City – Servicii electronice geospatiale  



Utilităţi publice – Comunicaţii 

Subiecte  
• Acces public la servicii electronice 
• Camere de supraveghere, monitorizare reţele  

Metode 

• Hotspoturi Internet, Infochioşcuri, Internet municipal 
• Servicii electronice geospaţiale  
• Reţele de date (fibră optică, Wi-Fi) 

Beneficii 
• Utilizare servicii electronice de către rezidenţi şi turişti 
• Colectare date în timp real 
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Solutie de monitorizare video si control acces pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în unităţile de învăţământ şi 
pe domeniul public din Municipiul Braşov” 

Smart City  - Siguranta publică 

Dispecerat 



Utilităţi publice – Iluminat public, Utilitati 

Subiecte  
• Iluminat public 
• Infrastructura utilităţi: apă, gaz, electricitate 

Metode 

• Sisteme de telegestiune şi luminozitate optimizată 
• Dispecerat tehnic 
• Senzori de prezenţă, alerte 

Beneficii 

• Economie energie electrică 
• Siguranţa cetăţeanului 
• Optimizare costuri de mentenanţă 
• Minimizare pierderi şi reducere risc accidente 
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inteliLIGHT® 

Reţeaua electrică - mai mult decât un simplu 
mijloc de transport al electricităţii, un adevărat 
sistem nervos.  

Reţeua electrică - suport pentru multiple 
aplicaţii în beneficiul comunităţii, prin 
controlul echipamentelor şi interconectarea 
senzorilor  

Smart City – iluminat inteligent 
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• Gestiune dificilă a sistemului de iluminat public 

 
• Lipsa unui ambient luminos confortabil, cu un nivel corespunzător 

al iluminatului  
 

• Lipsa funcţiei de reglare a intensităţii fluxului luminos a corpurilor 
de iluminat 

 
• Lipsa posibilităţii monitorizării şi optimizării consumul de energie 

electrică 
     

• Lipsa posibilităţii de identificare automată a  disfuncţionalităţilor 
din reţea (avarii, bec ars, scurt circuit în reţea, etc), deplasare în teren 
pentru diagnosticare 

 
• Lipsa instrumentelor de siguranţă publică prin metode moderne: 

supraveghere video, sisteme de alarmare în situaţii de panică.  

Smart City – iluminat inteligent 

CE PROBLEME AM IDENTIFICAT? 
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CARE SUNT REZULTATELE? 
 
 Un sistem integrat de telegestiune a iluminatului public la nivelul municipiului 
Braşov  
 - 1 sistem de telegestiune a iluminatului public  
 - 10.481 stâlpi integraţi în sistemul de telegestiune a iluminat public, cu 
                 instalarea a 11.084 module universale de control  

 
 Un sistem integrat  de supraveghere video în zonele de risc de pe domeniul 
public din municipiul Braşov  

 - 42 camere supraveghere 
 - 42 butoane panică 

 
 Modernizarea dispeceratui de monitorizare pentru îmbunătăţirea capacităţii de 
reacţie şi intervenţie a organelor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei şi ordinii 
publice  

-  Dotare Dispecerat tehnic 

Smart City – iluminat inteligent 



Smart City – iluminat inteligent 

inteliLIGHT®  - ARHITECTURA 



inteliLIGHT®  - ARHITECTURA 

Smart City – iluminat inteligent 

11.084 controller 



Smart City – iluminat inteligent 

inteliLIGHT®  - ARHITECTURA 

200 RTU 11.084 controller 



Smart City – iluminat inteligent 

inteliLIGHT®  - ARHITECTURA 

200 RTU 11.084 controller 



Smart City – iluminat inteligent 

inteliLIGHT®  - ARHITECTURA 

200 RTU 11.084 controller 



Smart City – iluminat inteligent 

inteliLIGHT®  - ARHITECTURA 

42 camere supraveghere 

42 butoane panică 

Statii incarcare vehicule electrice 

Senzori de temperatură, poluare 
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Poziţia geografică exactă a punctelor de transformare afişată pe hartă.  
 
Sistemul oferă informaţii despre numărul de lămpi, starea de funcţionare, faze 
de curent, precum şi acces la diferite notificări de sistem (alerte uşă deschisă, 
module inaccesibile, capacitori defecţi, etc.). 

Identificare PT în harta 

Smart City – iluminat inteligent 

Distributia corpurilor de iluminat 

Platforma InteliLight 
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Analiza celor trei faze de putere activă. Valorile fazelor descresc pe măsură ce 
procentul de reducere a intensităţii luminoase creşte odată cu reducerea 
activităţii în zonele iluminate. 

Scenariu de dimming progresiv  

Smart City – iluminat inteligent 
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Albastru - consumul de energie zilnic pe un punct de transformare  
Verde - cantitatea de energie electrică economisită în urma aplicării unui 
scenariu de reducere progresivă a intensităţii luminoase 

Reducere consum de energie  

Smart City – iluminat inteligent 
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Smart City – inteliLIGHT  si Siguranta 

• Subsistemul de siguranță - subsistem de panică pentru apeluri de 
urgenţă şi suport video in timp real  

42 Butoane de panică 



Smart City: e-Transport, Mobilitate 

Subiecte 

• Transport în comun 
• Trafic rutier 
• Parcări publice 

Metode 

• Sisteme de e-ticketing, optimizare rute de călători 
• Sisteme de management flotă, adaptare semafoare 
• Centru de comandă – Dispecerat 
• Sisteme de semnalizare a parcărilor libere 

Beneficii 

• Reducere consum carburant prin utilizarea transportului 
în comun 

• Reducere poluare, zgomot, timpi de deplasare, venituri 
din taxe acces 

• Optimizare costuri de operare 
• Optimizare utilizare parcări publice 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 
pentru Polul de Creștere Brașov 

Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă vizează fructificarea 
diferitelor oportunități de dezvoltare 
din arealul metropolitan Brașov prin 
intermediul politicilor de 
mobilitate urbană.  

Smart City: e-Transport, Mobilitate 
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Smart City: e-Transport, Mobilitate 
Managementul  informatizat  al  sistemului  de 

transport în comun 
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Smart City: e-Transport, Mobilitate 

• Necesitatea  reducerii  interacțiunii la ghișeu 

• Lipsa disponibilității serviciului 24 x 7 / 365 

• Necesitatea diversificării instrumentelor de plată disponibile călătorilor 

• Lipsa de Informațiilor  reale privind sarcina de transport (călători plătitori) 

• Lipsa informațiilor de bază necesare pentru informarea călătorilor în timp 
real 

• Lipsa Informații reale privind structura fluxului de călători 

• Lipsa monitorizării în timp real a poziției vehiculelor și a respectării 
graficului de circulație planificat 

• Lipsa posibilității de urmărire in timp real a evoluției indicatorilor de 
performantă a companiei, pe baza indicatorilor financiari si operaționali 

CE PROBLEME AM IDENTIFICAT? 



SUBSISTEMUL  AUTOMAT DE TAXARE 

CARE SUNT REZULTATELE? 

Smart City: e-Transport, Mobilitate 



SUBSISTEMUL  AUTOMAT DE TAXARE 

Cardul de transport „Practic” 
nominal si nenominal 

Cardul de transport 
„Rapid” - nenominal 

Cardul contactless:  Elementul central al 
intregului sistem automat de taxare este cardul 
contactless conform cu standardul ISO 14443 A 

Ce oferă un card contactless? 
 Autentificare (ID cip) 
 Spatiu pentru stocare aplicații și date 
 Validare fără contact  

CARE SUNT REZULTATELE? 
 

Smart City: e-Transport, Mobilitate 



• Sistem complex în Dispecerat RAT Brașov pentru: 
o Monitorizarea  în timp real a poziției 

vehiculelor și a respectării graficului de 
circulație planificat 

o Comunicația soferi – dispeceri 
o Furnizarea de informații de bază necesare 

pentru informarea călătorilor și pentru 
prioritizarea vehiculelor de transport 

o Gestionarea reţelei de panouri de informare 
pentru călători din staţii 
 

• Toate vehiculele RAT sunt dotate cu calculator de 
bord cu GPS și comunicație date 

SUBSISTEMUL DE MANAGEMENT AL VEHICULELOR: 

CARE SUNT REZULTATELE? 
 

Smart City: e-Transport, Mobilitate 



Prezintă informații privind traseul şi timpul de 
sosire al următorului vehicul în stație 
 

•Toate vehiculele RAT sunt dotate cu     sistem 
de informare audio și video (stația     
următoare, infomații de interes din zonă) 
 
•119 stații dotate cu panouri electronice ce 
prezintă informații actualizate în timp real 
despre  timpul de sosire a mijloacelor de 
transport în staţie 

SUBSISTEMUL DE INFORMARE A CĂLĂTORILOR 

CARE SUNT REZULTATELE? 
 

Smart City: e-Transport, Mobilitate 



 
• 119 stații dotate cu camere de 

supraveghere  video 
• Controlul camerelor de supraveghere din 

dispecerat 
• Sistem de înregistrare şi stocare  a 

imaginilor video   
• Platformă completă de comunicație și 

management al infrastructurii video de 
ultimă generație 

SUBSISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO 

CARE SUNT REZULTATELE? 
 

Smart City: e-Transport, Mobilitate 



 
• Integrare cu sistemul de semaforizare 

pentru asigurarea priorității pentru 
vehiculele RAT aflate în întârziere 

 
• Integrare cu sistemul de management 

al vehiculelor pentru determinarea 
poziției vehiculului în trafic și a 
respectării graficului (în grafic, în 
întârziere sau în avans) 

SISTEMUL DE PRIORITIZARE VEHICULE TRANSPORT PUBLIC ÎN 
INTERSECŢII SEMAFORIZATE: 

CARE SUNT REZULTATELE? 
 

Smart City: e-Transport, Mobilitate 



WiFi GRATUIT PE TOATE VEHICULELE DE TRANSPORT PUBLIC  

CE MAI OFERIM CĂLĂTORILOR? 
 

Smart City: e-Transport, Mobilitate 
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CARE SUNT BENEFICIILE? 
 

•Utilizarea unui card de transport, încărcat cu titluri de transport (abonament, 
portofel electronic, pachet de călătorii) care poate fi utilizat pentru achitarea 
călătoriilor individuale sau de grup 

 
•Posibilitatea încărcării şi reîncărcării cardului de transport utilizând aparate 
automate de vânzare amplasate în unele staţii; reîncarcare online 
 

•Evitarea întârzierilor pe traseele aglomerate, prin acordarea automată a 
priorităţii în intersecţii pentru transportul în comun, faţă de restul traficului 
 

•Optimizarea orarului de transport în funcţie de traficul măsurat în timp real 
 

•Informare online cu privire la orarul curselor, prin panouri electronice de 
informare instalate în staţii RAT 
 

•Informarea călătorilor aflaţi în mijloacele de transport cu privire la traseul urmat, 
prin panouri de informare amplasate în vehicule 
 

•Creşterea siguranţei în staţiile RAT prin supraveghere video 

Smart City: e-Transport, Mobilitate 



Real-Time IoT Stream Processing and Large-
scale Data Analytics for Smart City Applications 

Smart City: City Pulse 



Proiectul presupune 
dezvoltarea, construcția 
și testarea unei 
arhitecturi informatice ce 
va fi utilizată pentru analiza 
semantică și procesarea 
pe scară largă, în timp real, 
a unor fluxuri de date 
diverse pentru extragerea 
de informații relevante 
într-un mediu specific 
urban. 

CITY PULSE - platforma specializată (CKAN)  
 
- aplicația informatică prototip va fi testată într-un mediu urban (reprezentat de 
Brașov și Aarhus), evaluarea rezultatelor obținute urmând să fie exploatată în 
viitor pentru dezvoltarea și livrarea de platforme de tip “oraș inteligent” 
pentru centralizarea datelor în timp real. 

Smart City: City Pulse 
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Smart City: MyBrasovcity  

Tastare finală, pregatită pentru publicare 

Aplicație mobilă servicii electronice 

IMPLICĂ-TE ŞI TU! 



Aplicație mobilă raportare incidente 

Smart City: MyBrasovcity  



Listă și detalii 
incidente raportate 

Smart City: MyBrasovcity  

Aplicație mobilă raportare incidente 
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Smart City: iLocate - în implementare 

i-Locate („Indoor / outdoor Location and  
Asset Management Through open 

Geodata”)   

ICT Policy Support, Pilot Type B, Competitiveness and 
Innovation Framework Programme 
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Municipiul Brașov -partener pilot 
 
Funcționalități Indoor 
•Poziţionare în cadrul unei clădiri – cetăţenii pot vizualiza locaţia în care se 
află în timp real, prin intermediul unui smartphone. 
•Salvarea locaţiilor – cetăţenii pot salva în aplicaţie diverse locaţii din cadrul 
unei clădiri, astfel încât să poată reveni cu uşurinţă în anumite locuri de 
interes. 
•Managementul conţinutului – instrumentele online fac ușoară actualizarea 
conținutului, cu modificările care apar instantaneu atunci când se lansează 
aplicația. 
•Detectarea / trasarea unor rute specifice pentru persoanele cu dizabilităţi 
care vizitează instituţia. 
•Sistem de evacuare a incendiilor (cetățeni, angajați) - model de evacuare 
bazat pe traseele de interior 
 

Funcționalități Outdoor 
•Orientare si rutare catre cea mai apropiată parcare publică sau zona de 
recreere 

Smart City: iLocate - în implementare 
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întotdeauna vor exista provocări la care nu te-ai gândit la 
momentul elaborării unui proiect și cărora nu le pot face față 
decât dacă ai capacitatea de mobilizare și de a identifica soluții 
 
nu este suficient să implementezi corect un proiect, pentru a 
deveni realitate este nevoie de o armonizare cu întreg mediul 
legislativ care guvernează administrația publică, cu impact în 
serviciile de utilitate publică 
 

CE LECTII AM ÎNVĂŢAT ? 
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Dacă vrei să fii un deschizător de drumuri, trebuie să îți asumi 
că vor exista situații în care nu va exista niciun exemplu de bună 
practică din care să te inspiri și că va trebui să  identifici soluții 
și să iei decizii doar pe baza cunoștințelor și experienței 
echipei extinse de proiect, motiv pentru care trebuie să faci o 
selecție atentă a acesteia. 
 
pentru succesul proiectului fiecare partener trebuie să îşi 
asume responsabilitatea pentru sectorul său de activitate şi 
trebuie să comunice eficient cu toţi partenerii implicați. 
 

CE LECTII AM ÎNVĂŢAT ? 
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In loc de concluzie! 
 

TIC pot avea un efect pozitiv asupra noastră dacă vom recunoaște că 

evoluţia tehnologică este o călătorie firească, bazată pe tendinţele 

şi nevoile din lumea reală,  nu doar un plan de achiziţii şi că 

dezvoltarea de noi concepte de cercetare şi inovare este un proces 

complex care cuprinde problemele inerente schimbărilor.  
 

TIC permit edililor să interacționeze direct cu comunitatea si cu 

infrastructura orașului pentru a monitoriza ceea ce se întâmplă în oraș, 

modul în care orașul evoluează și modul în care se poate imbunatăţi 

calitatea vietii! 
 

Trebuie să fim în permanenţă prezenţi şi pregătiţi pentru evoluţie ! 
 

Contextul este deschis, Smart city fiind un organismul viu! 
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Vă mulțumim  
pentru timpul acordat ! 

Gabriela Vlad – Manager proiect 
Director executiv  

Directia Tehnologii informationale si servicii electronice 
gabriela.vlad@brasovcity.ro 
http://www.brasovcity.ro  
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