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Abstract
The intelligent cities concept refers to the city administration ability to collaborate with stakeholders of urban
environment in order to reap mutual benefits. The intelligent cities appearance needs an intensive collaboration
between municipality and public sector, and between the first and private sector. This collaboration facilitates the
decision making process and allows the progress of public policy initiation at the local level, and it improves the
relation with citizens, business environment and governmental institutions.
Keywords: intelligent city, stakeholder, decision making process

Rezumat
Termenul de oraş inteligent se referă la abilitatea administraţiei oraşului de a colabora cu stakeholderii din mediul
urban în scopul obţinerii unor beneficii reciproce. Apariţia oraşelor inteligente necesită o colaborare intensă între
municipalitate şi sectorul public, dar şi între aceasta şi cel privat cu scopul de a facilita adoptarea deciziilor şi de a
face progrese în modul de iniţiere a politicilor publice la nivel local, precum şi pentru îmbunătăţirea relaţiei cu
cetăţenii, mediul de afaceri şi instituţiile guvernamentale.
Cuvinte cheie: oraş inteligent, stakeholder, proces decizional
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Definiţia sintagmei „oraş inteligent”
Definiţia sintagmei „oraş inteligent” a fost elaborată în urma analizei definiţiilor formulate de anumite
organizaţii importante de la nivel mondial precum Naţiunile Unite, Uniunea Europeană, OECD, Banca

Termenul de oraş inteligent se referă la capacitatea şi abilitatea conducerii administrative din mediul
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Mondială, etc.

urban de a găsi soluţii pentru atingerea obiectivelor politicii urbane utilizând mijloacele specifice
tehnologiei informaţiei şi comunicării în vederea asigurării prosperităţii şi sprijinirii dezvoltării
comunităţilor locale.
În acest sens, oraşul inteligent are următoarele atribuţii:


oraşul inteligent poate fi caracterizat ca fiind un sistem în care structurile organizaţionale,
funcţiile, procesele şi politicile sunt realizate cu ajutorul TIC şi care sprijină şi promovează în
mod eficace şi eficient interacţiunea, cooperarea şi adoptarea deciziilor urbane prin parteneriate
şi alianţe locale;



oraşul inteligent pune accentul pe abilitatea şi capacităţile guvernării locale de a colabora cu
alte organizaţii (companii IT, comunităţi locale, mediul de afaceri de la nivel local) pentru a
elabora şi adopta politici mai bune;



oraşul inteligent poate fi cosiderat un instrument necesar îndeplinirii obiectivelor (are în vedere
rezultatele acţiunilor şi impactul acestora);



oraşul inteligent poate fi considerat ca un instrument esenţial de modernizare şi inovare la nivel
local orientat către creşterea valorii publice;



oraşul inteligent pune accentul pe relaţiile de colaborare între guvern, mediul de afaceri,
cetăţeni şi comunitate cu scopul de a maximiza beneficiile unui parteneriat strategic;



oraşul inteligent reprezintă o opţiune de politică urbană în care se urmăreşte continuu creşterea
valorii publice ca o condiţie esenţială a succesului.

Mai pe larg, putem spune că guvernarea electronică constă în utilizarea tehnologiei informaţiei şi
comunicării în vederea îmbunătăţirii activităţilor organizaţiilor din sectorul public.
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Pentru a avea succes, crearea oraşului inteligent necesită o amplă colaborare a municipalităţii nu
numai cu sectorul public, ci şi cu sectorul privat, pentru a face astfel posibilă îndeplinirea obiectivelor
stabilite prin politicile de la nivel local. Pentru a realiza aceasta sunt necesare două elemente foarte



Cercetări practice si teoretice în Managementul Urban

Theoretical and Empirical Researches in Urban Management

importante:
servicii de guvernare electronică eficace şi eficiente pe plan intern, structuri interoperabile şi
funcţionale la toate nivelele;


participare şi includere electronică eficace şi eficientă a cetăţenilor în cadrul proceselor şi
structurilor de la nivelul comunităţii şi crearea unor parteneriate care sunt fundamentale pentru
obţinerea succesului.

Cea mai importantă preocupare a oraşelor inteligente ar trebui să fie dezvoltarea valorilor umane ale
secolului al XXI-lea în mediul urban. Era tehnologiei informaţiei şi comunicării şi contextul aderării şi
integrării în Uniunea Europeană determină concentrarea pe două categorii principale de obiective:


Obiective pe termen mediu: „către o societate informaţională”;



Obiective pe termen lung: „către o societate bazată pe cunoaştere”.

Oricum, aceasta presupune corelarea principiilor şi obiectivelor guvernării electronice cu principiile şi
obiectivele „bunei guvernări”, care, în spiritul democraţiei liberale, include guvernare eficientă,
transparenţă, deschidere largă, vizibilitate, responsabilitate şi multe altele.
Conceptul „bunei guvernări” la nivel local se referă la patru obiective specifice:


Servicii electronice avansate;



Strategii de reformă şi modernizare a structurilor administrative;



Îmbunătăţirea democraţiei de la nivel local;



Sprijin puternic acordat deciziilor adoptate la nivel local şi politicilor publice locale prin care se
asigură creşterea valorii publice în cadrul comunităţilor urbane.

Din această perspectivă, modelul oraşului inteligent reliefează necesitatea de a implica toate categoriile
de stakeholderi. Pornind de la aceasta putem identifica trei elemente ale guvernării electronice:


Guvernare – cetăţeni;
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Guvernare – guvernare;



Guvernare – mediul de afaceri.

Contextul necesar a fi creat pentru apariţia oraşelor inteligente este ilustrat în tabelul de mai jos. În
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Contextul necesar apariţiei oraşelor inteligente

acesta sunt prezentate principalele domenii, obiectivele şi elementele necesare integrării
stakeholderilor implicaţi pentru a facilita implementarea (atât pe verticală cât şi pe orizontală) a
tehnologiei informaţiei şi comunicării în comunitatea urbană.
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Prin caracterul său uniform, contextul necesar apariţiei oraşelor inteligente reprezintă de fapt un cadru
de dezvoltare care răspunde nevoilor stakeholderilor, care promovează angajamentul civic oferind
cetăţenilor posibilitatea de a interacţiona cu guvernul şi furnizând oportunităţi de dezvoltare pentru
comunităţile locale şi cetăţeni. Din punct de vedere al implementării, acesta necesită politici integrate şi
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acţiuni între instituţiile guvernamentale (de exemplu, modernizarea administraţiei centrale, participarea
cetăţenilor la acţiunile de dezvoltare a comunităţii şi de prosperare a acesteia).
În general, se consideră că guvernarea electronică poate fi benefică pentru administraţia publică şi
societate în ansamblul său. Apropierea de stakeholderi, motivarea şi oferirea de alte avantaje celor
implicaţi în acest proces reprezintă o provocare importantă în implementarea cu succes a serviciilor
electronice.

Analiza oraşelor inteligente în raport cu elementele guvernării electronice
Din perspectiva utilizatorului, atunci când vorbim de oraş inteligent, facem referire la patru elemente
importante. Prin intermediul acestora se urmăreşte prestarea corespunzătoare de servicii pentru
cetăţeni, reforma şi modernizarea permanentă a administraţiei centrale, îmbunătăţirea democraţiei
locale şi acordarea sprijinului necesar politicilor publice.

Relaţia guvernare – guvernare


Îmbunătăţirea calităţii serviciilor (mai avantajoase, cu costuri mai mici, mai trainice);



Uniformizarea proceselor interne;



Uniformizarea cerinţelor între nivelurile guvernamentale;



Facilitarea schimbului de informaţii şi a iniţiativelor de echipă;



Reducerea fragmentărilor departamentale;



Schimbarea culturii funcţionarilor publici prin trecerea de la dimensiunea reactivă la cea
proactivă;



Accesul la informaţiile importante;



Identificarea inconsecvenţelor interne;
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Creşterea eficienţei administrative – reducerea costurilor tranzacţionale;



Cost – beneficii efectve;



Îmbunătăţirea calităţii şi reducerea timpului de adoptare a deciziilor;



Îmbunătăţirea transparenţei actului de guvernare;



Promovarea leadership-ului – sprijin pentru economia bazată pe cunoştinţe şi pentru inovaţie;



Contribuţia la reforme, la obiectivele şi la rezultatele politicilor;



Îmbunătăţirea controlului în ceea ce priveşte fraudele şi abuzurile în cadrul funcţiei publice;



Asigurarea calităţi.

Relaţia guvernare – cetăţeni


Posibilitatea accesului rapid şi facil la informaţii şi la serviciile publice pentru populaţia de la
nivel local;



Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite clienţilor;



Prestarea de servicii în mod direct către cetăţeni, decât prin intermediul agenţiilor sau al altor
categorii de funcţionari;



Oferirea posibilităţii cetăţenilor de a lucra de acasă (tele-munca);



Asigurarea unui climat de încredere între guvernare şi cetăţeni;



Participarea cetăţenilor la procesul de adoptare a deciziilor şi la guvernare;



Promovarea implicării şi participării stakeholderilor la democraţia locală şi în dezvoltarea
urbană.

Relaţia guvernare - mediul de afaceri


Diminuarea dificultăţilor cu care se confruntă mediul de afaceri prin permiterea accesului la
informaţii şi prin facilitarea dezvoltării;



Eliminarea necesităţii de a prezenta aceleaşi date de mai multe ori la numeroase agenţii;
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Uniformizarea cerinţelor în ceea ce priveşte datele care trebuie raportate prin crearea unor



Iniţierea unor reforme legislative;



Dezvoltarea unie economii urbane flexibile şi competitive pe piaţa regională, naţională şi
globală;
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modalităţi eficiente pentru asigurarea interacţiunii între guvern şi mediul de afaceri;



Pregătirea cetăţenilor în domeiul IT şi flexibilizarea acestora pentru a se putea adapta la
cerinţele unei economii competitive.

Relaţia guvernare – comunitate


Stabilirea regulilor pentru o strategie urbană funcţională de integrare în vederea îndeplinirii
obiectivelor comunităţii (stabilirea cadrului necesar pentru acţiunile colective şi a mecanismelor
de ghidare a stakeholderilor către ţintele dorite);



Pilotarea guvernării urbane (crearea condiţiilor pentru realizarea unor parteneriate urbane);



Promovarea principiilor bunei guvernări (creşterea transparenţei, construirea unui climat bazat
pe încredere, promovarea sentimentului responsabillităţii, prevenirea corupţiei, promovarea
colaborării şi a cooperării);



Acordarea sprijinului necesar pentru iniţierea şi implementarea politicilor publice (prin angajarea
cetăţenilor în procesul politicilor şi prin asigurarea transparenţei acestui proces, prin planificare
urbană şi prin management urban);

Rezultatele obţinute în urma îndeplinirii acestor obiective au ca efect creşterea valorii publice în
vederea creării unor comunităţi urbane prospere şi puternice.

Dinamica tehnologiei informaţiei şi comunicării în oraşele inteligente
La nivel local, proiectele TIC au învedere trei aspecte importante:


Conţinutul, care se referă la calitatea şi disponibilitatea serviciilor electronice locale din punct
de vedere al conţinutului şi la rolul guvernului local în calitate de principal susţinător şi promotor
al acestora. Acest element include următoarele:
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–

Informare şi servicii interactive: ziare în format electronic, internet, site-uri web care să
furnizeze informaţii despre trafic;

–

Comunităţi virtuale la nivel local: pentru oferirea de ajutor, pentru furnizarea de informaţii, ştiri,

–
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altele;
Piaţa locală pentru site-urile web ale firmelor sau ale companiilor, ale organizaţiilor din cadrul
comunităţii şi ale instituţiilor educaţionale.


Accesul, care face referire la gradul de acces al populaţiei urbane, având în vedere
următoarele elemente:

–

Deţinătorii de harduri;

–

Capacitatea de a utiliza infrastructura IT şi accesul la internet;

–

Conştientizarea oportunităţilor şi a beneficiilor potenţiale.



Infrastructura, care include componente soft şi hard, la nivelul cărora caracteristicile cheie sunt
următoarele:

–

Calitatea

–

Disponibilitatea;

–

Distribuţia în spaţiu a infrastructurii electronice şi a serviciilor electronice.

Ca urmare, rolul tehnologiilor informaţiei şi comunicării în oraşele inteligente este triplu:


Infrastructura tehnică;



Inovaţia la nivel guvernamental;



Guvernare mai apropiată de cetăţeni

În figura de mai jos este prezentată dinamica internă a utilizării tehnologiilor informaţiilor şi comunicării
în oraşe, ţinându-se cont de factorii externi şi de condiţiile care influenţează dezvoltarea lor.
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Platforma interoperabilă a oraşelor inteligente
Dacă avem în vedere obiectivele cheie urmărite de oraşele inteligente – dezvoltare, securitate,
guvernare electronică interoperabilă şi reconfigurabilă – putem afirma că aceste oraşe au la dispoziţie o
îmbunătăţirea serviciilor, dar şi o bună guvernare şi democraţie în comunităţile locale. Este vorba aici
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platformă interoperabilă care asigură legătura dintre guvern, cetăţeni şi mediul de afaceri pentru
de fapt de rolul inovativ al autorităţilor locale prin utilizarea TIC în oraşe, ceea ce permite obţinerea unor
rezultate pe măsura aşteptărilor şi construirea unui climat de încredere între guvern şi societate în
ansamblul său.

FIGURA 2. PLATFORMA INTEROPERABILĂ A ORAŞELOR INTELIGENTE
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Pentru democraţiile liberale europene ce parcurg această eră a tehnologiei informaţiei şi comunicării,
oraşele inteligente oferă posibilitatea creării cadrului necesar pentru o guvernare liberă, o democraţie
avansată şi decizii adoptate prin participarea efectivă a cetăţenilor. În acest cadru tehnologia informaţiei
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şi comunicării prezentă în comunităţile urbane poate fi utilizată în scopuri variate:


îmbunătăţirea prestării serviciilor către cetăţeni;



îmbunătăţirea interacţiunii dintre mediul de afaceri şi industrie;



posibilitatea cetăţenilor de a avea acces la cât mai multe informaţii;



administrarea şi gestionarea mai eficientă a resurselor.

Beneficiile rezultate de pe urma acestei acţiuni pot fi diverse şi pe termen lung, cum ar fi, printre altele,
diminuarea corupţiei, creşterea transparenţei, creşterea veniturilor, reducerea costurilor, sporirea
oportunităţilor pentru tineri. În plus, apariţia oraşelor inteligente permite facilitarea diseminării
informaţiilor, îmbunătăţirea comunicării şi a tranzacţiilor între o gamă largă de stakeholderi ai mediului
urban. Aceasta ar atrage după sine o serie de interacţiuni şi consultări între guvern, mediul de afaceri şi
cetăţeni. Analog comerţului electronic, care permite mediului de afaceri să perfecteze tranzacţii
eficiente şi să aducă clienţii mai aproape de activitatea respectivă, utilizarea serviciilor de guvernare
electronică în oraşe poate determina ca interacţiunea dintre guvern şi societate să devină mai
prietenoasă, mai transparentă şi mai avantajoasă. Pe de altă parte, într-un cadru democratic - care
pentru mulţi reprezintă participarea din ce în ce mai mare a cetăţenilor la adoptarea deciziilor internetul, telecomunicaţiile mobile şi alte mijloace tehnologice moderne care ar implica participarea
cetăţenilor prin adresarea unor cereri publice apar ca fiind legate în mod esenţial de oraşele inteligente,
adică de oraşele care elaborează şi dezvoltă strategii de promovare a serviciilor de guvernare
electronică.
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