


SMART CITY - Provocări, teme, idei, tehnologii 

Provocări, teme, idei, tehnologii 

 



Cariera 

Bani 

Relații 

Sănătate 

Recreere 

Dezvoltare 
personală 

Educație Cariera 

Bani 

Relații 

Sănătate 

Recre
ere 

Dezvoltare 
personală 

Educație 

Roata se poate învârti suficient 

de bine dacă are aceasta formă? 
Câteva domenii de explorat din 

viața noastră 

Evaluare 

Performanță în armonie si echilibru  

Roata vieții și sensul echilibrului 

Posibil rezultat 



Strategii 
Sustenabilitate 

Durabilitate 

Infrastructura  

Investiții 

Implicare 

Participare 
activa 

Tehnologii 
inovative 

Educație 

Resurse 

Parteneriate 

Strategii 
Sustenabilitate 

Durabilitate 

Infrastructura 

Investiții 

Implicare 

Participare 
activa 

Tehnologii 
inovative 

Educație 

Resurse 

Parteneriate 

• Punctele slabe – Oportunități, provocări, noi ținte 

• Roată rotundă și plină - Echilibru, obiective pe termen lung, reevaluare periodică 

Oras inteligent, comunitate inteligentă 

Roata vieții și sensul echilibrului 

Câteva domenii de explorat din 

viața orașului nostru 

Roata se poate învârti suficient 

de bine dacă are aceasta 

formă? 

Evaluare 

Posibil rezultat 



SMART CITY  

Care oraș este smart?  

Ce face un „oraș smart” să fie smart ? 
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B R A S O V  CITY  

Ce face un „oraș smart” să fie smart ? 

Asumare 

Standardizare 

Automatizare 

Robotizare 

Acțiune 

Modelare 

TIC Tenacitate 

Responsabilitate 

Modernizare 

Servicii 

Atitudine Accesibil 

Sustenabilitate 

Motivație 

Respect 

Tehnologie 

Strategie 

Mobilitate 

Specific 

Reutilizare 

Măsurabil 

Relevant 

Transformare Timp 



 

 

 

 

 

 

 

 

Viziune comună 

 

Cetăţean 

Servicii 
eAdm 

Economie 
de energie 

Parcari 
inteligente 

Educatie 

Comunicaţii 

Siguranţă 
Reutilizare 

reciclare 

Transport 
eTicketing 

Iluminat 
public 

inteligent 

IoT 

Mobilitate 

 

 

 

 

Smart city 

Municipalitate 

 

SMART CITY  DOMENII / COMPONENTE 



SMART CITY – CARACTERISTICI SERVICII 

Relevante si Centrate pe nevoile comunităţii 

Eficiente 

Sigure 

Proactive 

Online si Accesibile 24x7 / 365 

Personalizate 

Inovative 

S
e
rv

ic
ii

 S
M

A
R

T
  



9 

Brașovul pe harta SMART CITIES : Realizările noastre 

Strategii SMART 

• Strategie de dezvoltare durabilă 

• Strategie integrată de dezvoltare 

urbană 

• Strategia de dezvoltare durabilă 2030 

• Plan de mobilitate urbana durabilă 

• Plan de acțiune pentru energie 

durabilă 2010-2020 

 

Servicii e-Administratie 

• Portal de servicii electronice 

• Platforma CiRM 

• Platforma elearning 

 

!  

Proiecte integrate de modernizare 

infrastructura 

• Iluminat inteligent 

• Retea municipală WiFi 

• Sistem de transport în comun inteligent: 

eticketing, managent flotă  

• Siguranta publică: supraveghere video in 

municipiu si unitati de invătamânt 

• Dispecerat tehnic integrat 

• Sistem informatic geografic  



 

 

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 

SMART CITY – implementarea conceptului 
e-Admnistratie,  

Date deschise,  

Mobilitate urbană 

e-Transport,  

Iluminat inteligent 

Retele WI-FI,  

Sisteme GIS, 

Gestiunea teritoriului 

Educatie 

Siguranța publică 

Proiecte cercetare-

inovare 

Cum? 



BRAŞOV 
 

Modele inteligente de gestionare a orașului: 

Managementul modern al serviciilor de utilitate publică 

(e-guvernare, transport public local, iluminat public, 

energie, gestiunea teritoriului) 

 

 

BRASOVUL PE HARTA SMART CITIES 



SUNTEM O ORGANIZAŢIE CARE ÎNVAŢĂ CONTINUU 

PENTRU A ASIGURA SERVICII DE CALITATE 

CETĂŢENILOR! 
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Servicii electronice eAdministratie 

Proiect e-learning la nivelul 

primăriei si serviciilor publice 



ervicii 

odernizare  

ccesibilitate 

espect  

ehnologie  
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PORTAL WEB: informare, interacțiune, tranzacții  (plată electronică), targetizare  

Proiect eAdministrație - Premiul I la concursul organizat de ANFP în 2014 

Bune practici -Inovație si calitate in sectorul public, Pilonul e-Guvernare 



PORTAL WEB: informare, interacțiune, tranzacții  (plata electronica), targetizare  

Servicii electronice eAdministratie 

eFunctionar – servicii electronice complete  

      de peste 5 ani! 

 
Certificat de urbanism online 

Certificat fiscal online – persoane juridice 

Plata electronică – taxe, impozite, parcări 

                                 certificate  
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Petiții online 

Permis de liberă trecere online 

Programări online evidenta persoanei 



DISPECERAT TEHNIC INTEGRAT :  

Servicii electronice eAdministratie 

sistem de management incidente 

iguranță 

onitorizare  

cțiune  

eacție 

ransformare  
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Proiect eAdministratie - Premiul II la concursul organizat de ANFP în 2014 

Bune practici -Inovație si calitate in sectorul public, Pilonul e-Guvernare 

Soluționăm incidentele pe domeniul public de peste 4 ani! 



Incident map 
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Servicii electronice eAdministratie 

-Semnalare incident pe  

  harta geospațială  

 

-rezolvare (flux de lucru) 

                   sau pe loc 

 

-timp răspuns pe categorii 

de incidente 

 

- Notificare cetățean 
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Geoportal – sistem de raportare incidente 

Servicii electronice eAdministratie 



Soluție de monitorizare video si control acces pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 

criminalității pe domeniul public din Municipiul Braşov”  

şi în unități de învățământ 

Servicii electronice eAdministratie 

191 camere de supraveghere pe 

domeniul public 

Dispecerat tehnic 



Servicii electronice eAdministratie 

FAPTE SI CIFRE 

 



FII IMPLICAT ! 

Aplicație mobilă de raportare incidente și servicii electronice – integrată cu sistemul CiRM 
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Servicii electronice eAdministratie 



Listă și detalii 
incidente raportate 

SMART CITY: MYBRASOVCITY  

Aplicație mobilă de raportare incidente si servicii electronice 



e-services mobile app pentru Politia Locală 

Servicii electronice eAdministrație 



tandardizare 

odelare  

daptabilitate  

eglementare  

ehnologie  
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Banca de date geospațială, funcțională de peste 10 ani! 
- Planificare urbană inteligentă   

- Hărți tematice  

- Schimb electronic de date cu proiectanți, companii de utilități  

- Interoperabilitate cu sistemele de taxe si  impozite, management 

documente 

Servicii electronice eAdministratie 



- Artere, Clădiri, Numere administrative,   

- Rețea iluminat public,  

- Rețele edilitare,  

- Cadastru 

- Zone verzi, Parcuri, Zone de 

   agrement, 

- Obiective de utilitate publică,  

- Planuri de urbanism,  

- Parcări publice si de reședința,  

- Sistem de transport public  

Servicii electronice eAdministratie 

Hărți publice 
Harta generală 

Harta turism, obiective publice 

Harta spatii verzi 

Harta parcări publice 

Harta urbanism 

Harta secții votare 

Harta transport in comun 



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 

Proiectul a fost premiat la concursul organizat de ANFP în 2016 

Bune practici - Inovație si calitate in sectorul public, Pilonul Reducerea risipei si eficientizarea 

cheltuirii banului public 

iguranță 

odernizare 

utomatizare  

eutilzare  

ehnologie  
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Smart City – iluminat inteligent 

inteliLIGHT®  - ARHITECTURA 

camere supraveghere 

butoane panică 

Stații încărcare vehicule electrice 

Senzori de temperatură, poluare 

11.500 stâlpi de iluminat 

200 posturi de transformare 



Ce este nou? 

Smart City – iluminat inteligent 

Infrastructura IoT 

 alimentare electrica 

 comunicatie  

 

Iluminat public LED  

 



Poziţia geografică exactă a punctelor de transformare afişată pe hartă.  

 

Sistemul oferă informații despre numărul de lămpi, starea de funcționare, 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 

Distribuția 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 intensității luminoase creşte odată cu reducerea activităţii în zonele iluminate. 

Scenariu de dimming progresiv  

Smart City – iluminat inteligent 



 2770 corpuri schimbate  

 

 369 erori de nefuncționare lampă 

 

Apeluri butoane de panică: 10 apeluri in 2017  

 

 

Reducere energie: 10% până la 30%, in funcție de poziționare si de scenariul 

                                                                  de dimming aplicat 

FAPTE SI CIFRE 

 

Smart City – inteliLIGHT  si Sigurantă 

Avariile raportate de sistem au generat: 



Smart City: e-Transport, Mobilitate 

Managementul  informatizat  al  sistemului  de 

transport în comun 

Proiectul a obținut PREMIUL I la concursul organizat de ANFP în 2016 

Bune practici - Inovație si calitate in sectorul public, Pilonul Reducerea risipei si 

eficientizarea cheltuirii banului public 

iguranță 

obilitate 

titudine  

espect  

ransformare  
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SUBSISTEMUL  AUTOMAT DE TAXARE 

Cardul de transport „Practic” 

nominal si nenominal 

Cardul de transport 

„Rapid” - nenominal 

30 automate vânzare carduri si bilete 

500 validatoare carduri si bilete 

225 panouri de informare interioare 

Smart City: e-Transport, Mobilitate 

119 stații dotate cu camere de 
supraveghere video si panouri 
electronice informare in timp real 

47 casierii moderne 



SUBSISTEMUL MANAGEMENT FLOTA 

Smart City: e-Transport, Mobilitate 



SUBSISTEMUL DE PRIORITIZARE VEHICULE TRANSPORT PUBLIC ÎN INTERSECŢII SEMAFORIZATE: 

Smart City: e-Transport, Mobilitate 

 
• Integrat cu sistemul de semaforizare 

pentru asigurarea priorității pentru 
vehiculele RAT aflate în întârziere 



Carduri livrate : peste 120.000 

 

                       Anul 2016       Anul 2017 

Validări carduri/lună: 

                                   687.452                               750.000 
 

  

Validări: cca. 25.000 / zi lucrătoare 

Abonați: 32.600 (cu tot cu gratuități) pe lună 

 

FAPTE SI CIFRE 

Nr. de abonați (fără gratuități):  2016 creștere de 29,2%,    2017 creștere 3% - stabilitate 
  

Nr. de reclamații înregistrate in CRM:  2016: 1213 : diminuare cca.10% 

           2017   840 : diminuare cca. 30% 

Smart City: e-Transport, Mobilitate 



TRECERE DE PIETONI INTELIGENTĂ (pilot) 

 

- detecţia cu senzori  a pietonilor angajaţi în 

trecere 

 

- la detecţia pietonilor, creşte nivelul iluminării 

verticale, creând un contrast pozitiv.  

 

- sistemul de semnalizare luminoasă, montat în 

carosabil, vizibil de la 2 km 

Smart City: e-Transport, Mobilitate 



- 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 exploatată pentru dezvoltarea și livrarea de platforme de tip “oraș 

inteligent” pentru centralizarea datelor în timp real. 

SMART CITY: CITY PULSE 



Idei pentru proiecte viitoare, ce pot fi cuprinse in categoria Smart city, 

propuse pentru a fi  cofinanțate din fonduri europene:  

 

- extindere sistem de telegestiune sistem de iluminat public 

- centru de monitorizare si management trafic  

- extinderea sistemului de eticketing si informare calatori in timp real,  in 

zona metropolitana 

- achiziție mijloace de transport moderne 

- sistem de bike sharing, piste de biciclete (de analizat)  

- creare de structuri si facilități park & ride 

- sistem de parcări inteligente, soluții pentru managementul parcărilor 

(sisteme de senzori sau camere supraveghere, dispecerizare, hărti de 

analiză, panouri de afișaj, aplicații mobile de informare si plată, 

integrare cu sisteme existente in mun Bv)  

- sisteme de senzori (temperatura, poluare), sisteme de contoare 

inteligente 

- sistem de încărcare vehicule electrice 

SMART CITY – CE URMEAZĂ? 
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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  

 


