
Clusterul Cluj IT :: viziune, principii si solutii pentru 

Smart City   



Orasul inteligent NU inseamna o suma de 
aplicatii si sisteme IT&C utilizate în diverse 

sfere de activitate ale spatiului urban 

 

Nici informatizarea si nici inteligenta unui 

oras NU pot fi asigurate corect fara 

integrabilitatea si interoperabilitatea 

aplicatiilor 

 

Nici un actor economic NU poate asigura o 

solutie completa de smart city :: 

COLABORAREA STRATEGICA pentru 

construirea eco-sistemului urban inteligent si 

rezilient, in care toate aplicatiile sunt 

interoperabile si integrabile este 

OBLIGATORIE 

Informatizare versus inteligenta in 

spatial urban 

ADN-ul orasului inteligent {© Cluj 

IT} 
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Inteligenta in contextul Smart City 

SMART CITY = ECOSISTEM URBAN REZILIENT SI 

SUSTENABIL 
SOCIAL ECONOMIC ECOLOGIC 

ECOSISTEMUL ARTIFICIAL ECOSISTEMUL NATURAL SIMBIOZA 

Clo

ud 

Clo

ud 

Clo

ud 

Cloud 

Securitate 

cibernetica 
Adaptare 

actiuni proprii 

fiecarui sistem 

la context 

Invatare din 

experientele 

anterioare 

Actiuni 

proactive 

Negociere intre 

sisteme (IA) 

Colaborare intre 

sisteme (IA) 

Optimizare actiuni 

(IA) 

Sisteme 

Expert 
Algoritmi 

IA 

Prelucrare date masive in 

timp real 

Furnizare variante de 

interventie optime in timp 

real 

Comunicare si  

“socializare” 

intre sisteme (IA) 



Cluj IT :: ONE-ENTRY-GATE pentru 

SMART CITY 
 

Cluj IT este un PARTENER STRATEGIC, 

CATALIZATOR si FACILITAROR la interfata 

dintre FURNIZORII de solutii si 

BENEFICIARI pentru proiectarea si 

dezvoltarea unui SISTEM AGREGAT de 

solutii interoperabile pentru SMART CITY  
 

In initiativa Cluj IT pentru SMART CITY intra 

o RETEA EXTINSA de furnizori de solutii 

{membri si colaboratori} 

Agregare versus suma de solutii 

Cluj IT 

Beneficiar 

Proiectul integrat de SMART CITY 

Audit, proiectare, integrare, model 

de afaceri, abordare pe ciclu de 

viata 

Sistemul modular, scalabil, 

integrat si interoperabil de solutii 

pentru SMART CITY 

Cloud 

Interoperabilita

te 

Diagnozabilitat

e 

Tele-

mentenanta 

Dependabilitat

e 
Predictibilitate 

Modularitate 

Scalabilitate 

Integrabilitate 

Convertibilitate 

Rezilienta 

Modelare 

sistem 
Date masive 

Analitica de 

date 
Inteligenta 

artificiala 
Modele de 

afaceri 



Smart City … incepeti cu o 

arhitectura corecta 

Tabloul de bord al administratiei 

locale 

{primar, city manager} 

Integrarea serviciilor 

administratiei locale Integrarea solutiilor de SMART 

CITY 

Integrarea pe cloud este 

esentiala 



Solutii Smart City pentru modelarea, simularea si predictia comportamentului ecosistemului urban complex 

Solutii Smart City pentru securitate cibernetica 

Solutii Smart City pentru guvernanta locala si relatia administratiei cu cetateanul 

Solutii Smart City pentru securitate si siguranta publica 

Solutii Smart City pentru monitorizarea si asigurarea calitatii mediului, rezilienta si interventii in caz de 

urgenta 
Solutii Smart City pentru utilitati si infrastructura de baza 

Solutii Smart City pentru mobilitate urbana 

Smart City … centrat pe cetatean 

SUSTENABILITATEA unui proiect de 

SMART CITY :: orientarea pe cetatean cu 

suport din partea administratei locale  

Solutii Smart 

City pentru 

locuire 

Solutii Smart 

City pentru 

locul de munca 

Solutii Smart 

City pentru 

educatie si 

dezvoltare 

personala 

Solutii Smart 

City pentru 

asistenta 

medicala 

Solutii Smart 

City pentru 

petrecerea 

timpului liber 

Planificare urbana 

inteligenta 



Smart City …. inovatie de sistem 

Regulile Cluj IT pentru COSTURI MINIME 

PE CICLU DE VIATA in cazul proiectelor de 

SMART CITY 

 

 Standardizarea modelelor, datelor, 

interfetelor tuturor solutiilor de smart city 

 Proprietatea si controlul integral al 

beneficiarului asupra datelor si 

informatiilor 

 Independenta beneficiarului fata de 

furnizorii de solutii 

 Modularitatea si deschiderea pentru 

interoperabilitate a solutiilor  

 Accesibilitatea controlata si adaptata 

pentru fiecare beneficiar, inclusiv pentru 

persoane cu dizabilitati sau defavorizate  

ADMINISTRATIA LOCALA 

INFRASTRUCTURA IT&C pentru 

SMART CITY 
APLICATII pentru SMART 

CITY 

ECHIPA IT&C 

COSTURI MENTENANTA, 

LICENTE, UPGRADE, UPDATE, 

OPTIMIZARE, OPERARE, 

MONITORIZARE 

MODELE DE AFACERI OPTIME  

COSTURI PE CICLU DE VIATA, 

FIABILITATE, CALITATE 

ADMINISTRARE RELATIE CU 

FOARTE MULTI FURNIZORI 

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE 

URGENTA PENTRU SISTEMUL DE 

SMART CITY 



Inovatia Smart City … necesita 

coordonare  
Cluj IT furnizeaza un serviciu integrat, de la 

A la Z, pentru abordarea structurata a unui 

proiect de Smart City 

 
 Auditul portofoliului de aplicatii si a infrastructurii IT&C la 

nivelul administratiei locale si subordonatelor si 

recomandari de optimizare 

 Fundamentarea planului de actiune pentru informatizare 

si dezvoltarea ecosistemului Smart City  

 Elaborarea strategiei integrate pentru Smart City 

 Consiliere in fundamentarea caietelor de sarcini pentru 

solutii de Smart City 

 Consiliere in fundamentarea contractelor cu furnizorii 

solutiilor de Smart City 

 Auditul tehnic al conformitatii potentialelor solutii de Smart 

City oferite pe piata cu diverse standarde si cerinte de 

performanta 

 Fundamentarea arhitecturii pentru Smart City, consiliere 

pentru integrarea si managementul solutiilor in centrul de 

comanda si control 

 Suport in identificarea furnizorilor de solutii Smart City 

 Consiliere sau management in implementarea proiectului 

de Smart City 

Ce? … solutii in context 

 

De ce? … justificare 

economica si sociala 

 

Cum? … modele de afaceri 

optime 

 

Cu cine? … solutiile 

potrivite in context 

 

Cand? … planul de 

implementare 



Cooperarea este mai competitiva 

decat competitia 
Cluj IT aduce impreuna mai multi 

furnizori de solutii pentru Smart City 

care coopereaza sub un cadru bine 

definit de etica, IPR, NDA si Value-

for-Money pentru a furniza un sistem 

Smart City integrat si interoperabil  

 

Oricine este bine-venit in 

ecosistemul Cluj IT pentru Smart 

City, care este operational prin 

grupul de lucru “Next Generation 
Brained City”® si grupul de lucru 

pentru cooperare economica 

“Proiecte de Afaceri” 



Exemple de solutii Cluj IT 

pentru Smart City 
Guvernanta locala 

Siguranta publica 

Reteaua de sanatate 

Managementul eficient 

al energiei 

Reteaua de utilitati 

Reteaua de turism 



Exemple de solutii Cluj IT 

pentru Smart City 
Cladiri inteligente 

Reteaua de mobilitate 

publica 

Reteaua entitatilor 

economice 

Reteaua educationala 

si de cultura 

Mediul inconjurator 

Gestiunea resurselor 

in cloud si securitate 

cibernetica 



MULTUMIM! 

Ne puteti contacta la :: 

contact@clujit.ro 


