
1 

 

Anul VI, Nr. 5, Iunie, 2017,  

ISSN 2286–0932;  ISSN-L 2286-O932 

Smart City, noul trend în materie de dezvoltare urbană, aduce la 
îndemâna administrațiilor locale posibilități investiționale uriașe. 

Ce înseamnă ”Smart City”? 
Defini ia de bază a acestui concept spune că un ”Ora  inteligent” înseamnă o a ezare 
urbană care creează, cu ajutorul tehnologiei, oportunită i pentru toată lumea – de la 
cetă eni persoane fizice, până la companii, autorită i i institu ii publice sau private 
(spitale, coli, firme de transport etc.). Interac iunea facilă dintre autorită i i cetă eni 
reprezintă cheia acestui ecosistem tehnologic i astfel beneficiile pot aduce plus 
valoare în societate.  

Dezvoltarea ”Orașului inteligent” vs Capacitatea industriei IT&C 
Pentru a avea o privire de ansamblu a ceea ce înseamnă în prezent conceptul ”Smart 
City”, întrebarea care se pune ar fi: pe ce ne bazăm i unde se află România din punct 
de vedere al dezvoltării în domeniul IT&C? 

Toată Europa, dar i restul lumii, cunoa te faptul că ara noastră este în topul 
primelor trei state în care viteza la Internet este la un nivel foarte ridicat. De ase-
menea, costurile utilizării serviciilor de internet sunt infinit mai mici în România decât 
în alte ări, atunci când vorbim despre raport ”calitate – pre ”. În plus, numărul celor 
care de in un abonament de telefonie mobilă sau o cartelă prepay a depă it lejer 
numărul popula iei. i cu toate acestea, lucrurile în materie de dezvoltare ”Smart” la 
nivel na ional încă rămân în stadii incipiente. 

Companiile telecom i cele care activează în domenii conexe aduc solu ii ingenioase pe 
care le i pun în aplicare, din bugete proprii. Când vorbim despre Smart City, tehnolo-
gie, inova ie i IT în România, nu putem să nu ne gândim la hub-ul de la Cluj Napoca, 
unul dintre cele mai cunoscute la nivel european. Locul în care tehnologiile inteligente 
cunosc o dezvoltare importantă. 

Alături de Cluj Napoca, pe harta tehnologică de tip smart i-au mai făcut loc sau sunt 
pe cale să apară, Oradea, Timi oara, Ia i, Bucure ti, Craiova, Sibiu i Bra ov. La nivelul 
comunită ilor mici i mijlocii, Seini (primul ora  din România independent energetic) 
sau Târgu Neam  (în care comunită ile locale comunică prin intermediul solu iei-pilot 

”Pia a Publică – Re eaua socială a ora ului Tîrgu Neam ”) se află în ierarhia dezvoltării 
inteligente.  

Sursa: http://www.administratie.ro/smart-city-noul-trend-in-materie-de-dezvoltare-
urbana-aduce-la-indemana-administratiilor-locale-posibilitati-investitionale-uriase/ 
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EVENIMENTE 

Mihai Mărgineanu la Hard Rock Cafe (București) 

Joi, 15 iunie 2017  

Preț bilet: 55-85 lei 

Mihai Mărgineanu este unul dintre cei mai prolifici artişti de folk, muzica sa este inspirată de 

folclorul urban, iar alte piese sunt preluări ale unor cântece vechi de pahar.  

Mai multe detalii: https://www.infomusic.ro/agenda/concert-mihai-margineanu-hard-rock-

cafe-iunie-2017/ 

Graffiti Wrooom #4 (Splaiul Unirii, București) 

Sâmbătă, 10 iunie 2017 

Reprezentanța MIDOCAR Vitan redevine gazda micro-festivalului urban Graffiti 

Wrooom, ajuns la a 4-a ediție. 

Mai multe detalii: http://www.vinsieu.ro/eveniment/bucuresti/bucuresti/

festivaluri-inaugurari-targuri/graffiti-wrooom-4/119941/e.html 

Omul care a văzut moartea, TNB, București 

Joi, 08 Iunie 2017 

Preț bilet: 20-40 lei 

Senzaţional! Planuri electorale date peste cap într-un oraş de 

provincie! Din cauza vieţii grele, un cetăţean a încercat să se 

sinucidă.   

Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/omul-care-a-vazut-

moartea-800 

Sursa imagine: http://www.tnb.ro/

ro/omul-care-a-vazut-moartea-800 

Festival traditional, Parc Kiseleff, București 
08-11.05.2017 
 
S.C. IDEAL DÉCOR EVENTS vă invită să participate la FESTIVALUL TRADI IONAL. Vizitatorii 
vor fi întâmpina i cu dulciuri de casă, acadele, ciocolată de casă, înghe ată, produse lucrate 
manual, cerami ti, artizanat, suveniruri, me teri populari. 
Mai multe detalii: http://www.vinsieu.ro/eveniment/bucuresti/bucuresti/festivaluri-jocuri-si-
concursuri-targuri/festival-traditional-8-11-iunie-parc-kiselef-s1-bucuresti/119731/e.html 
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