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1. CONCEPTUL „SMART CITY” 

 
 

Există o largă varietate de definiții ale orașului inteligent. Cea mai larg 
acceptată este aceea că Smart City reprezintă o zonă urbană care creează 
dezvoltare durabilă și calitate a vieții ridicată prin excelență în domeniile de 
activitate, ca rezultat al unui capital uman solid, capital social și infrastructură 
ICT, folosirea tehnologiilor digitale pentru ridicarea standardului de viață, 
reducerea costurilor și o comunicare mai bună cu cetățenii (Baltac 2015).  

Comisia Europeană – Digital Single Market, reprezintă „smart city” ca pe 
o comunitate în care rețelele și serviciile tradiționale devin mai eficiente prin 
utilizarea tehnologiilor digitale și de telecomunicații, în beneficiul cetățenilor și 
mediului de afaceri.  

O altă definiție comună spune că „un Oraș Smart, este cel care integrează 
tehnologiile informației și comunicațiilor pentru utilizarea eficientă a resurselor 
și infrastructurilor în scopul asigurării necesităților cetățenilor săi”. 

Potrivit lui Giffinger și altor autori, orașul inteligent denotă un oraș care 
performează bine, într‐un mod care arată în perspectivă economia, 
guvernarea,  oamenii,  mobilitatea,  modul  de  viață,  pe  baza  unor  
combinații inteligente  de  inovații  și  activități.  Conceptul  subliniază  
importanța  inițiativelor autorităților  de  a  investi  pentru  competitivitatea,  
sustenabilitatea,  atractivitatea orașelor  și  creșterea  nivelului  de  trai  prin  
accentul  pus  pe  economie,  tehnologie, construirea infrastructurii și 
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protejarea mediului natural, resurse umane și comunități, guvernanță,  
politici,  management  și  organizare.   

Prin  urmare,  orașul  inteligent presupune  implementarea  tehnologiilor,  
utilizarea  metodelor  de  colaborare  și implicare a cetățenilor, cât și diferite 
metode, procese, soluții digitale și/sau tehnologii inovatoare care să permită 
un mediu urban mai durabil (Huovila A. & others, 2017:114).   

Practic, acest deziderat presupune ca centrele urbane să adopte o 
abordare holistică și integrată, care să acopere fiecare aspect al vieții 
cetățenilor într-un sistem interconectat de: gestionarea resurselor - protecția 
mediului - calitatea vieții. 

La nivelul Uniunii Europene, conștientizarea schimbărilor climatice și a 
impactului din ce în ce mai accentuat pe care acestea îl au în mediul urban, a 
determinat stabilirea unor obiective ambițioase pentru anii 2020, 2030 și 
2050. 

România și-a asumat obiective și ținte similare, prin Strategia Națională 
de Dezvoltare Durabilă, aliniate și la obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite 
de Națiunile Unite. 

Conceptul Smart City presupune colectarea, analiza și distribuția de date 
despre oraș, comunități și organizații, folosind standarde comune, astfel încât 
să poată fi ușor integrate în diverse structuri interconectate și să fie reutilizate. 
La fel de importantă este disponibilitatea datelor în orice moment, într-un 
format relevant. De aceea, transpunerea informațiilor din teren în hărți 
digitale și bănci de date geo-spațiale reprezintă o prioritate cheie și 
fundamentul care stă la baza construirii oricărui sistem smart city. 

Necesitatea unei Strategii Smart City rezidă din faptul că orașul inteligent 
este un concept foarte dinamic, un proces de transformare continuă prin 
inovare tehnologică, urbanistică și managerială, o serie de pași prin care 
orașele devin mai locuibile și reziliente și, implicit, mai apte să răspundă rapid 
noilor provocări ce apar. 

Conceptul de SMART se regăsește în toate componentele esențiale: 

 economic; 
 infrastructură și echiparea teritoriului; 
 social, educational și cultural; 
 turism, cultură și patrimoniu; 
 mediul și infrastructura de mediu; 

Un oraș inteligent este o comunitate dotată cu următoarele atribute: 
economie inteligentă, clădiri inteligente, mobilitate inteligentă, infrastructură 
inteligentă, tehnologie inteligentă, energie inteligentă, educație și sănătate 
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inteligente, turism inteligent, cetățeni inteligenți și administrație inteligentă. 
Toate aceste domenii, aferente unui oraș inteligent, necesită identificarea 
soluțiilor IoT ce se vor baza pe standarde deschise  și pe lucrul cu aplicații și 
dispozitive ale terților, fără limitare la o anumită tehnologie de detecție. 

 

 
Realizarea unei strategii coerente în ceea ce privește dezvoltarea 

componentelor de tip oraș inteligent joacă un rol fundamental pentru 
viitoarele inițiative. Succesul acestor inițiative depinde de gradul de implicare 
al cetățenilor. De asemenea, din enumerarea domeniilor de bază realizată mai 
sus, se observă faptul că Strategia Smart City are efecte și trebuie integrată 
cu toate celelalte documente strategice la nivelul orașului: Strategia de 
Dezvoltare Durabilă, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, Planul de Acțiune 
privind Energia Durabilă și Clima, Planul Urbanistic General.  

Transformarea orașului Slănic Moldova pentru a deveni un oraș inteligent 
va avea urmări asupra inovării tehnologice, transporturilor inteligente, 
creșterii eficienței energetice, vieții cetățenilor, lucrătorilor și intreprinderilor, 
prin numeroase schimbări legate, de exemplu, de muncă la distanță, de e-
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democrație, de transparență sporită și facilitarea unei participări mai active la 
procesul decizional. 

Un oraș inteligent este o sursă de servicii publice de calitate orientate 
către binele cetățeanului, în care toate proiectele elaborate de către 
administrație vor avea un singur punct central – cetățeanul – având ca și 
rezultate standard de viață și operaționale mai ridicate pentru cetățeni și 
întreprinderi, oferind noi posibilități de ocupare a forței de muncă printr-un 
ecosistem antreprenorial mai innovator, de durabilitate ecologică sporită. 

Dezvoltarea durabilă a oraşelor este cel mai important motor al 
dezvoltării economice și sociale și poate fi realizată doar printr-o abordare 
integrată, care să urmarească toate domeniile ce țin de dezvoltare urbană, 
securitate informațională, eficiență energetică, regenerare urbană, mobilitate 
urbană. 

În 2020, Comisia Europeană a început să acționeze cu obiectivul: 
Demararea tranziției către o Europă echitabilă, neutră din punct de vedere 
climatic și digitală, astfel încât să fie transpuse în inițiative concrete care vor 
fi apoi negociate și puse în practică în cooperare cu Parlamentul European, cu 
statele membre și cu alși parteneri: 

"O Europă pregătită pentru era digitală: o nouă Strategie europeană 
privind datele va permite Uniunii să profite la maximum de valoarea enormă 
pe care o reprezintă în economia digitală datele fără caracter personal ca bun 
care se răspândește necontenit și este continuu reutilizabil. Aceasta va 
prevedea utilizarea în condiții optime a potențialului datelor digitale și 
dezvoltarea și promovarea utilizării inteligenței artificiale într-un mod care să 
respecte valorile noastre europene și drepturile fundamentale. O nouă 
Strategie industrială pentru Europa va consolida capacitățile noastre 
industriale și de inovare, iar Actul legislativ privind serviciile digitale va 
consolida piața unică a serviciilor digitale și va oferi întreprinderilor mai mici 
claritatea juridicii și condițiile concurențiale echitabile de care au nevoie." 

În viitorul cadru financiar al Uniunii Europene 2021 – 2027, finanțările 
europene pentru dezvoltare se vor concentra pe domeniile de specializare 
inteligentă. România are acum două strategii naționale care menționează cinci 
domenii de bază pentru specializare inteligentă dar, pe lângă acestea, fiecare 
dintre cele 8 regiuni de dezvoltare are propria sa strategie, cu o listă proprie 
de domeniii identificate. Toate acestea trebuie analizate și îmbinate pentru a 
obține niște direcții coerente de dezvoltare integrate.  

In stabilirea obiectivelor strategice de tip smart city pentru perioada 
2021-2027 trebuie avute în vedere și obiectivele de politică propuse în 
documentul ,,Romania Catching-Up Regions - Dezvoltare urbană sustenabilă 
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2021-2027", emis de Banca Mondială, Comisia Europeană și Guvernul 
României, respectiv: 

 Obiectivul de politică 1: O Europa mai inteligentă - Transformare 
industrială inovatoare și inteligentă 

 Obiectivul de politică 2: O Europă cu emisii scăzute de carbon și 
mai ecologică - Tranziția către o energie nepoluantă și echitabilă, 
investiții verzi și albastre, economia circulară, adaptarea la 
schimbările climatice și prevenirea riscurilor 

 Obiectivul de politică 3: O Europă mai conectată - Mobilitate și 
conectivitate regională a tehnologiei informației și comunicațiilor 

 Obiectivul de politica 4: O Europă mai socială - lmplementarea 
Pilonului european al drepturilor sociale 

 Obiectivul de politică 5: O Europă mai aproape de cetățeni prin 
promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, 
rurale și de coastă și a inițiativelor locale 

În mod fundamental un oraș inteligent este despre oameni. În acest 
moment orașele se află în competiție globală pentru investiții, locuri de muncă 
și inovare. Capacitatea creativă a orașului este determinată de măsura în care 
putem să exploatăm sustenabil potențialul uman, identitatea locală și 
resursele astfel încât să devenim competitivi și atractivi. 

Strategia Smart City are drept obiective adaptarea orașului la provocările 
societății actuale prin creșterea calității vieții, economisirea resurselor și 
inovare pentru dezvoltare. 

Prin realizarea și implementarea Strategiei Smart City, orașul Slănic 
Moldova dorește să devină sustenabil și să planifice dezvoltarea într-un mod 
orientat către cetățeni, către creșterea calității vieți, să folosească rațional 
toate resursele de care dispune și să genereze venituri pentru o dezvoltare 
ineligentă pe termen lung. 

La nivel european, Uniunea Europeană pune dezvoltarea durabilă în 
centrul preocupărilor sale, considerând că principiile Agendei 2030 au la bază 
principiile și valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană. 

La nivel național, documentul ce fundamentează și stabilește obiectivele 
tematice de dezvoltare este Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă 
a României 2030. Prin această strategie, România își stabilește cadrul național 
pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea unui set de 17 obiective. 
Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, 
reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un 
mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 
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Strategia Smart City definește viitorul orașului, ea prezentând 
determinarea actorilor locali de a-și uni eforturile și de a conlucra pentru 
viitorul prosper al orașului și al locuitorilor săi. 

este un document cadru 
de referință care 
stabilește direcții 
strategice clare pentru 
viitorul orașului și al 

cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în toate 
domeniile de activitate, fiind concepută pentru a răspunde nevoilor 
reprezentanților autorității locale și comunității în procesul de 
îmbunătățire a calității vieții cetățenilor și mediului economic local.  

Implementarea Strategiei va determina creșterea nivelului de 
predictibilitate a acțiunilor, managementul eficient al politicilor publice, 
crearea conexiunii dintre planificarea politicilor publice și elaborarea bugetelor 
locale multianuale, creșterea coerenței și eficienței în cheltuirea fondurilor 
publice. 

Sintetizând cele prezentate mai sus, direcțiile care stau la baza 
planificării și formulării Strategiei Snart City a Orașului Slănic-Moldova 
2021-2027 sunt: 

 dezvoltarea unei structuri multipolare, cu poli principali susținuți 
de poli secundari, atât la scară urbană, cât și teritorială; 

 expansiune urbană echilibrată, coroborată cu utilizarea eficientă 
a resurselor de teren și dezvoltarea infrastructurii; 

 dezvoltarea spațială a teritoriului, ținând cont de organizarea 
teritorială a cererii și ofertei de mobilitate; 

 dezvoltarea coordonată și susținută a zonelor de acces în oraș; 
 coordonarea integrată a dezvoltării Orașului și a teritoriului său 
de influență (echilibru în dezvoltarea sistemului urban‐rural); 

 asigurarea unei creșteri economice care să fie echilibrată cu 
cerințele sociale și de mediu; 

 planificarea strategică sub forma unui un proces integrat, 
asumat la nivel teritorial; 

 echilibru spațial în distribuirea serviciilor în teritoriu, în vederea 
evitării segregării socio‐economice spațiale; 

 colaborarea dintre guvernanța locală, mediul privat și societatea 
civilă, ca element cheie în susținerea progresului economic; 

 îmbunătățirea economică a întregului mediu de afaceri, nu numai 
a întreprinderilor micro, mici și mijlocii; 

 protecția și sprijinul pentru întreprinderile existente, precum și 
atragerea de noi afaceri, în care acestea să acționeze ca un 
instrument de marketing pentru promovarea climatului de 
afaceri local; 

STRATEGIA SMART CITY A ORAȘULUI 
SLĂNIC-MOLDOVA 2021-2027 
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 stabilirea de parteneriate public‐private atât la nivelul 
guvernanței locale, în procesul de luare a deciziilor privind 
dezvoltarea și planificarea teritorială, cât și în îmbunătățirea 
economiei locale, prin atragerea de investitori străini și 
realizarea unor parteneriate cu mediul privat local; 

 valorificarea inteligentă și sustenabilă a patrimoniului cultural și 
natural pentru susținerea economiei locale. 
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2. PREZENTAREA GENERALĂ A ORAȘULUI 
SLĂNIC MOLDOVA 

Orașul Slănic Moldova aparține Regiunii de Dezvoltare Nord-Est și 
județului Bacău, reprezentând unul dintre principalele centre turistice ale 
județului.  

Regiunea Nord-Est este situată în partea de Nord-Est a României şi se 
învecinează la sud cu Regiunea Sud-Est, la vest cu Regiunea Centru, la nord-
vest cu Regiunea Nord-Vest, la est cu Republica Moldova și la nord cu Ucraina. 
Suprafața regiunii este de 3.684.983 hectare (36.850 kmp), reprezentând 
aproximativ 15,46% din suprafața României), cele mai întinse județe fiind 
Suceava, cu o suprafața de 8.553 kmp și Bacău cu 6.621 kmp. 
 

 

Harta Regiunii Nord-Est1 

Regiunea Nord-Est este o unitate teritorial-statistică de nivelul al doilea 
(NUTS 2), conform clasificării EUROSTAT.  

Structura administrativă a Regiunii Nord-Est cuprinde 6 județe, în 
care se regăsesc 17 municipii, 29 de orașe, 112 localități componente 
ale municipiilor și orașelor și 506 comune, cu un număr de 2.414 sate. 

 
1 Sursa: http://www.wikipedia.com/ 
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În anul 2019, populația domiciliată a Regiunii Nord-Est era de 
3.190.301 locuitori, rezultând o densitate a populației de 107,9 loc/km2, 
situandu-se din acest punct de vedere, pe primul loc între cele opt regiuni 
ale țării (16,49% din populația totală a României). 

Județul Bacău se regăsește în regiunea istorică Moldova, învecinându‐
se la nord cu județul Neamț, la sud cu județul Vrancea, la est cu județul Vaslui  
și la vest cu județul Harghita și județul Covasna. 

 

 

Harta Județului Bacău2 

 

Județul Bacău are o suprafață  totală  de 6.620,25 km²  și o populație 
stabilă  de 735.576 de locuitori, indicatori ce îl clasează pe locul al doilea din 
cadrul regiunii din perspectiva suprafeței (după județul Suceava) și pe locul al 
treilea din perspectiva numărului de locuitori (după județul Iași și Suceava)  . 

Din punct de vedere al organizării teritorial-administrative, județul Bacău 
este alcătuit din 87 unități teritorial-administrative, 3 municipii (Bacău, Onești 
și Moinești), 5 orașe (Buhuși, Comănești, Dărmănești, Slănic-Moldova și Târgu 
Ocna) și 85 comune. 

Orașul Slănic Moldova este amplasat în partea de sud-vest a județului 
Bacău, la 26°37’ longitudine estică şi 46°17’ latitudine nordică şi 530 m 
altitudine.  

 

 
2 https://cnipttirguocna.ro/cai-de-acces-si-legura-cu-alte-orase/ 
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Fig. 2.2. Încadrarea geografică a Orașului Slănic Moldova3 

 

Orașul Slănic Moldova este o localitate de rang III, conform clasificării 
rețelei urbane realizate de Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național. 

Din punct de vedere administrativ, orașul este format din localitățile 
componente Slănic (reședința), Cerdac şi Cireșoaia. Între localitățile 
componente ale orașului Slănic Moldova (inclusiv stațiunea) s-au stabilit relații 
funcționale de cooperare, interioare (convergente) și exterioare (divergente) 
în sensul că, comunitatea locală utilizează dotările, echiparea edilitară, precum 
și resursele naturale ale stațiunii, iar stațiunea asigură la rândul ei locuri de 
muncă pentru excedentul de forță de muncă al localităților limitrofe. 

La Recensământul Populației şi Locuințelor din 20 octombrie 2011, 
populația orașului Slănic Moldova număra 5.265 locuitori, reprezentând 
0,70% din populația județului Bacău, iar la 1 iulie 2020, populația orașului 
Slănic Moldova număra 5.069 locuitori4, aproximativ 0,69% din populația 
întregului județ Bacău. 

Densitatea populației pentru orașul Slănic Moldova, pentru anul 2018, 
este de 1.482,85 loc./kmp, față de 1.518,30 loc./kmp pentru anul 2014. Din 

 
3 http://montpesa.ro/slanic-moldova/ 
4 Sursa: Institutul Național de Statistică 
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populația totală stabilă a orașului Slănic Moldova, înregistrată în anul 2011, 
majoritatea rezidenților trăiesc în satul Cireșoaia - 40,8%, 32,2% locuiesc în 
Slănic Moldova, iar restul de 27,0% sunt rezidenți în satul Cerdac. 

 

 
Fig. 2.3. Evoluția populației orașului Slănic Moldova5 

 

Supranumit și ”Perla Moldovei”, Slănic Moldova este o stațiune balneo-
climaterică de interes național, cea mai importantă din Regiunea Nord-Est din 
prisma proprietăților curative şi ambientale. Așadar, profilul economic al 
orașului Slănic Moldova este definit de turismul balneoclimateric, ca urmare a 
potențialului natural (bioclimatul) și a potențialului balnear (apele minerale și 
gazele terapeutice).  

Economia stațiunii Slănic Moldova s-a bazat, încă de la început, pe 
utilizarea apelor minerale, care prezintă o compoziție chimică variată și o 
eficiență terapeutică a cărei valoare este recunoscută atât la nivel național, 
cât și peste hotare. Stațiunea dispune de un număr de 24 de surse 
hidrominerale, dintre care în prezent sunt exploatate 11 surse. 

 

 

 
5 http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/ 
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3. SLANIC MOLDOVA – SMART CITY 

3.1. ECONOMIA SMART 

 
Noțiunea de Economie smart (Smart Economy) suprinde mai multe 

aspecte din interiorul unui oraș (capital uman, social, urbanism, 
infrastructură, IT etc.). Astfel, economia smart reprezintă intersecția dintre 
economie și orașele inteligente.  

Prioritățile din sfera economică care trebuie avute pentru atingerea 
dezideratului de economie smart sunt: 

- Dezvoltarea inteligentă, bazată pe cunoaștere și inovare 
- Dezvoltarea sustenabilă, prin promovarea unei economii mai eficiente 

și mai competitive 
- Dezvoltarea intensivă, prrin promovarea unei economii cu rate ridicate 

de angajare a resurselor umane 

Pentru atingerea acestor deziderate, economia smart se concentrează pe 
următoarele domenii, ce pot asigura soluții inteligente pentru creșterea 
calității vieții: 

- Antreprenoriat/productivitate/competitivitate 
- Turism atractiv și interconectat 
- Flexibilitate și ocuparea forței de muncă 

Smart Economy urmărește digitalizarea economiei, de la plăți, plata cu 
telefonul, portofele electronice, la folosirea tehnologiilor de tip NFC sau QR. 
Scopul unei economii inteligente este de a ajunge într-un final să digitalizeze 
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întreaga experiență a consumatorului și eventual folosirea exclusivă a 
monedei electronice (cryptocurrency).  

Realizarea Smart City necesită diferite tipuri de infrastructură, iar printre 
principalele infrastructuri se află și cea digitală. Infrastructura de transport 
este un motor economic în orice țară, însă, în contextul actual, infrastructura 
digitală începe să genereze aceleași efecte ca cea de transport, în privința 
economiei. Atât sectorul privat cât și cel public sunt consumatoare de date, 
economia inteligentă promovează folosirea smart a acestor date. 

Internetul în bandă largă este foarte important într-o comunitate. Acesta 
poate avea o arie mare de acoperire și cele mai mari viteze. Cu cât această 
bandă este mai lată (număr mare de cabluri cu fibră optică) cu atât o proporție 
mai mare din populație are acces la aceasta și viteza medie de descărcare 
este mai mare. 

Există numeroase studii care au corelat investițiile în infrastructura de 
bandă largă cu o creștere a economiei (creșterea PIB-ului țării, a locurilor de 
muncă etc.) și chiar cu dezvoltarea unor societăți de cunoaștere (societăți care 
au acces universal la informații și cunoștințe, respect pentru diversitatea 
culturală și lingvistică, educație de calitate, libertate de exprimare etc.) 

De asemenea, orice simplificare a birocrației și a interacțiunii dintre 
mediul economic și administrația locală ajută la eficientizarea activităților 
economice. 

Pentru a deveni un oraș atractiv pentru investițiile din mediul privat, în 
Slănic Moldova trebuie să existe o infrastructură bine dezvoltată și o 
comunicare cât mai facilă cu administrația publică locală. 

Pentru promovarea dezvoltării economice inteligente, se propune 
elaborarea unei platforme de promovare a oportunităților de investiții și a unui 
catalog digital al investitorului, care să conducă la creșterea vizibilității și la 
facilitarea conexiunii între diverși investitori locali și externi. 

De asemenea, conform analizelor realizate în Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a orașului Slănic Moldova pentru perioada 2021-2027, ponderea 
economică majoritară, atât din punct de vedere al numărului de firme, cât și 
al numărului de angajați, este reprezentată de activitățile specifice turismului 
(hoteluri și restaurante) și serviciilor (comerț). Ținând cont de această 
caracteristică a orașului, o atenție deosebită trebuie acordată introducerii 
componentei smart în aceste domenii, în vederea asigurării cât mai multor 
informații asupra patrimoniului turistic existent, cât și a unor servicii 
compatibile cu cele aplicate la nivel european sau mondial. Detalii asupra 
acestor aspecte vor fi prezentate în capitolul dedicat turismului smart. 
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3.2. GUVERNAREA SMART 

 
Trăim într-o lume în care cetățeanul devine din ce în ce mai conștient 

de drepturile și rolul său în societate,venite în completarea obligațiilor pe care 
Statul așteaptă ca acesta să și le îndeplinească. 

Situația aceasta este în mod natural generată de schimbările prin care 
trece administrația publică din toate statele membre ale Uniunii Europene, 
inclusiv România. 

Cel mai important pilon al unui smart city este Guvernarea. 
Administrația locală trebuie să asigure un management integrat și unitar al 
tuturor proiectelor existente, în desfășurare și viitoare. Pentru o mai bună 
comunicație între departamente este necesară realizarea unei infrastructuri 
IT&C performante. 

Guvernarea inteligentă se concretizează în eficiență ridicată, conducere 
transparentă, utilizarea pe larg a aplicațiilor mobile și evoluție prin inovare. 

Reducerea consumului general de energie și materiale prin utilizarea 
tehnologiilor „smart” și a datelor colectate de la echipamentele utilizate în 
furnizarea serviciilor „smart”, proiectarea inteligentă a dezvoltării localităților, 
sunt metode prin care comunitățile umane sub coordonarea unei administrații 
„smart” pot atinge sinergia necesară pentru o dezvoltare durabilă. 

Există mecanisme legale de eliminarea completă a hârtiei din 
administrația publică, așa cum este reglementarea europeană eIDAS, privind 
semnătura electronică calificată, ceea ce oferă o excelentă oportunitate pentru 
stabilirea și atingerea unor obiective ambițioase și necesare de reducere a 
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birocrației, simplificarea și digitalizare a interacțiunilor cetățean – 
administrație. 

Autoritățile administrației publice din Slănic Moldova sunt Consiliul 
local, ca autoritate deliberativă și Primarul, ca autoritate executivă. 

Primăria Orașului Slănic Moldova menține o atitudine transparentă și 
manifestă deschidere instituțională către cetățeni, asigurând o comunicare 
constantă a activității administrației publice locale prin utilizarea site-ului 
oficial www.primariaslanicmoldova.ro . 

Pentru Primăria Orașului Slănic Moldova, atragerea cetățenilor în decizia 
publică reprezintă unul din obiectivele de consultare publică de bază pentru 
dezvoltarea socială şi economică a Slănicului. 

Liberul acces la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001, 
este asigurat prin intermediul Serviciului de Relații cu Publicul. 

Serviciul Relații cu Publicul, ghișeu unic reprezintă un nod de comunicare 
și informații în cadrul instituției administrației publice, asigurând interfața 
dintre cetățean și administrația locală, dar și ca un element de legătură între 
diferitele compartimente ale instituției 

Toate soluțiile menite să eficientizeze procesele interne și interacțiunile 
cu cetățenii și cu diverse comunități ale orașului, să îmbunătățească modul de 
derulare a acțiunilor din serviciile publice, au impact transversal în toate 
dimensiunile vieții orașului.  

Guvernarea inteligentă presupune utilizarea de tehnologii pentru 
eficientizarea proceselor decizionale și administrative, soluțiile smart putând 
viza următoarele: 

 Aplicație de gestionare și autorizare on-line a spațiilor de parcare 
cu destinație privată; 

 Aplicație web-based pentru consultarea publică; 
 Aplicație mobilă pentru raportarea incidentelor; 
 Soluție pentru emiterea certificatelor de urbansim, e-urbanism, 

pentru emiterea autorizațiilor e-autorizatie; 
 Soluție de administrare participativă / e-guvernare, incluzând o 

platformă de informare și de colectare de feedback, integrând 
portaluri și aplicații mobile; 

 Soluție de securitate cibernetică avansată pentru infrastructurile 
IT&C 

 Digitalizarea documentelor din arhivă și administrarea electronică 
a documentelor, prin asigurarea de interfețe de integrare cu alte 
sisteme informatice.  

http://www.primariaslanicmoldova.ro/
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3.3. INFRASTRUCTURA SMART 

 Infrastructura de comunicaţii şi transport  

Mobilitatea urbană definește ansamblul deplasărilor persoanelor pentru 
activități cotidiene legate de muncă, activități și/sau necesități sociale 
(sănătate, învățământ, etc), cumpărături și activități de petrecere a timpului 
liber înscrise într-un spațiu urban. Pentru asigurarea unei mobilități urbane 
durabile, este necesară o planificare strategică teritorială prin care să fie 
corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona periurbană cu nevoile 
de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor.  

Această planificare este realizată prin Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă, care, conform definiției din documentele Uniunii Europene, este un 
document strategic de politică publică ce are drept scop satisfacerea nevoilor 
de mobilitate ale persoanelor și activităților economice în arealurile urbane 
pentru o mai bună calitate a vieții, adresându-se tuturor formelor de transport 
din întreaga aglomerație urbană, cu precădere transportului public și privat, 
de marfă și de pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare. 

Pentru asigurarea unei mobilități inteligente, este necesară o 
infrastructură inteligentă, care să permită colectarea și procesarea unei 
cantități vaste de infromații obținute în timp real, prin intermediul senzorilor 
și tehnologiei, cu scopul de a oferi cele mai eficiente servicii de transport 
cetățenilor. 

3.3.1.1. Reglementarea traficului rutier 

În Orașul Slănic Moldova, organizarea și controlul traficului sunt realizate 
prin reglementări pe baza indicatoarelor de circulație și a marcajelor rutiere 
(semnalizare rutieră statică).  

Întrucât rețeaua rutieră a 
orașului nu prezintă intersecții între 
artere majore, nu se justifică 
introducerea unui sistem de 
management al traficului, care să 
aibă la bază reglementarea 
circulației prin semaforizare. 

Cu toate acestea, pentru 
creșterea gradului de siguranță 
pentru utilizatorii cei mai 
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vulnerabili (bicicliști și pietoni), se propune implementarea unor treceri de 
pietoni inteligente, care să asigure următoarele facilități: 

- Detecția cu senzori a pietonilor/bicicliștilor angajați în traversare 
- Creșterea nivelului iluminării în momentul detectării unui 

pieton/biciclist 
- Semnalizarea luminoasă a trecerii pietonilor/bicicliștilor prin 

intermediul unui sistem montat în carosabil, vizibil de la distanță 
pentru conducătorii de vehicule 

Alte componente inteligente care pot fi implementate pentru creșterea 
gradului de siguranță și confort sunt: 

- Panourile cu mesaje variabile, amplasate la intrarea în oraș 
- Camere radar și LPR, amplasate în diverse locații, în vederea impunerii 

respectării reglementărilor de circulație. 

3.3.1.2. Transportul public urban 

Sistemul de transport public urban al Orașului Slănic Moldova este 
inexistent.  

La nivel regional, transportul public este asigurat prin servicii regulate de 
transport public rutier județean (administrat de Consiliul Județean Bacău). 

Una din prioritățile de dezvoltare a mobilității urbane durabile constă în 
inființarea unui sistem de transport public local, care să ajute atât localnicii, 
cât și turiștii pentru deplasarea între punctele de interes ale localității. 

Un sistem de transport public este format dintr-o serie de componente, 
care trebuie să comunice între ele și să ofere utilizatorilor toate caracteristicile 
unui transport public de calitate: siguranță, accesibilitate, confort. 

Una dintre componentele esențiale este reprezentată de vehiculele de 
transport public. Ținând cont de obiectivul general al creșterii calității vieții și 
protejării mediului, prin reducerea emisiilor GES, această componentă ar 
trebui să fie formată din autobuze electrice, dotate cu toate elementele de 
confort și siguranță necesare pentru asigurarea unui serviciu de calitate, cât 
și cu elementele care conferă „inteligență” sistemului de transport urban, 
respectiv capacitatea de a comunica în timp real cu celelalte componente ale 
sistemului, cum ar fi: 

- Validatoare, componentă a sistemului de ticketing 
- Display-uri pentru afișarea de informații actualizate în timp real, 

componentă a sistemului de informare a călătorilor 
- Computer de bord și sistem de comunicații, componentă a sistemului 

de management al flotei de vehicule 
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O altă componentă a sistemului de transport public este reprezentată de 
stațiile de transport public. Stațiile inteligente au integrate o serie de 
elemente, prin intermediul cărora se asigură funcții cum ar fi: informarea în 
timp real asupra traseului autobuzelor și a momentului sosirii în stație a 
autobuzului următor, panori cu informații turistice, despre evenimente din 
oraș, camere video de supraveghere și analiză video, automate de eliberare a 
tichetelor de călătorie, senzori de mediu etc. Stațiile smart sunt prevazute cu 
iluminat LED, Wi-Fi și, în general, pot asigura o independență energetică. 

 
 

Pentru creșterea accesibilității și confortului călătorilor, precum și a 
eficienței operatorului de transport public, se propune implementarea unui 
sistem de e-ticketing, cu toate componentele acestuia (validatoare, 
automate de emitere a biletelor etc). Pentru validarea călătoriei pot fi utilizate 
diferite tehnologii, cum ar fi cartele RFID reîncărcabile, SMS și Bluetooth. 

În vederea promovării mijloacelor de deplasare alternative, se poate 
asigura integrarea sistemului de e-ticketing al transportului public cu sistemul 
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de închiriere a bicicletelor, prin implementarea unui card unic, care să asigure 
accesul la ambele sisteme. 

 

 
 

Utilizarea vehiculelor electrice impune și asigurarea infrastructurii de 
încărcare a acestora, respectiv a stațiilor de încărcare pentru autobuze.  

3.3.1.3. Transport de mărfuri 

O altă componentă 
inteligentă a sistemului de 
transport este dedicată 
transportului de mărfuri. Pentru 
transportul de mărfuri pot fi 
asigurate sisteme de genul 
cântărire în mișcare. Prin 
integrarea cu sistemul de 
camere LPR, informațiile pot fi 
transmise automat către 
reprezentanții poliției și ARR din 
centrul integrat, pentru luarea 
măsurilor legale care se impun. 

 

De asemenea, prin extinderea sistemului de supraveghere video cu 
componente reprezentată de camerele LPR se pot asigura informații în timp 
real pentru verificarea respectării anumitor restricții de circulație pentru 
diverse tipuri de vehicule de marfă care circulă în rețeaua rutieră a orașului. 

3.3.1.4. Mijloace alternative de mobilitate 
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Mersul pe jos reprezintă una dintre opțiunile fundamentale ale mobilității, 
oferind o serie de avantaje: este ieftin, fără emisii, nu utilizează combustibili, 
oferă beneficii pentru sănătate, este la fel de 
accesibil, indiferent de venituri. Rețeaua de 
transport rutier a Orașului Slănic Moldova este 
prevăzută cu trotuare pentru deplasarea pietonilor. 
De asemenea, în oraș există zone pietonale de 
recreere/agrement, reprezentate de parcuri. 

Dimensiunile orașului și lipsa transportului 
public fac ca mersul pe jos să fie modul de transport 
dominant în Slănic Moldova, reprezentând peste 
50% din totalul deplasărilor zilnice efectuate de 
cetățeni. 

În ceea ce privelte mobilitatea alternativă, în Slănic Moldova nu există un 
sistem de închiriat biciclete sau închiriat trotinete. 

Stațiile de închiriere a bicicletelor au în componență terminalul 
inteligent/panoul SmartSign, stația analogică/inteligentă de andocare și 
bicicleta inteligentă, clasică sau electrică. 

 

Terminalul de închiriere reprezintă elementul central și integrator al 
unei stații de închiriere. Terminalul de stație servește ca interfață principală 
pentru clienți și oferă spațiu pentru furnizarea de informații statice și dinamice 
despre sistem și despre utilizare. 

Stațiile inteligente permit bicicletelor să fie parcate în perfectă 
siguranță și oferă un confort ridicat pentru închiriere și returnare.  
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Bicicleta inteligentă trebuie să fie ergonomică, unisex, construită dintr-

un aliaj ușor (de preferință aluminiu) pentru usurință în utilizare, să fie 
prevăzută cu sistem de protecție împotriva furtului, să fie prevăzută conform 
normelor europene cu sisteme de frânare performante pe ambele roți, sistem 
de iluminat, angrenaj cu mai multe viteze de deplasare. Toate cablurile de 
acționare a elementelor de frânare și schimbare a vitezelor de deplasare 
trebuie să se afle în interiorul cadrului bicicletei. 

 Echipamentele ce compun computerul de bord al bicicletei trebuie să 
includă monitorizarea permanentă GPS, modul de comunicații mobile GPRS și 
Wifi precum și modul de comunicații cu terminalele și stațiile de preluare și 
predare, sistem integrat în cadrul bicicletei de facilitare a închirierii directe cu 
ajutorul telefonului mobil (NFC - Near Field Communication). 

Sistemul de parcări private pentru biciclete are 
rolul de a oferi posibilitatea utilizatorilor de a parca bicicletele 
personale, într-un mod sigur, eliminând în acest fel grijile 
legate de furturile de biciclete, acesta având 4 niveluri de 
securitate: bară de otel pentru a bloca roata și cadrul, 
supraveghere video, alertare prin aplicația mobilă atunci 
când se detectează un semnal periculus și alarmă sonoră. 

Sistemul se poate controla utilizând aplicația mobilă sau 
un card RFID, ce poate fi integrat cu carduri de acces local. 

Avantaje: 

• Promovarea mersului pe bicicletă în defavoarea mașinii; 
• Parcarea inteligentă pentru biciclete private reprezintă un mod de 

atragere a bicicliștilor; 
• Securitate sporită oferită de senzori, camere, alerte; 
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• Pot fi identificați proprietarii bicicletelor abandonate; 
• Administratorul poate comunica cu utilizatorii: transmiterea de mesaje 

/ anunțuri; 
• Sunt colectate date și statistici despre folosirea bicicletei; 

 
 

3.3.1.5. Smart parking 

Parcările reprezintă o problemă pentru mobilitatea persoanelor în toate 
orașele și în special în cazurile în care acestea reprezintă destinații turistice 
importante. 

Managementul parcărilor reprezintă o componentă importantă a 
infrastructurii smart-city, cu efecte atât în calitatea vieții cetățenilor, cât și în 
calitatea mediului, dezvoltarea economică generală și a turismului în 
particular. 
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Un sistem de management al parcărilor asigură monitorizarea și 
gestionarea centralizată a spațiilor de parcare publică cu plată, urmărirea stării 
de ocupare a acestor spații, precum și asigurarea și impunerea respectării 
regulilor de parcare regulamentară, prin aplicarea sancțiunilor 
corespunzătoare. 

De asemenea, sistemul reprezintă un instrument util de obținere de 
statistici asupra gradului de ocupare a locurilor de parcare cu plată, în funcție 
de diferite criterii (oră, zi, anotimp etc.), prin aceasta permițând eficientizarea 
sistemului, stabilirea unor tarife de plată corelate cu cererea și diferențiate pe 
zone, aplicarea de politici de parcare care să contribuie la realizarea 
obiectivelor mobilității urbane durabile, estimarea necesarului de suplimentare 
a locurilor de parcare cu plată existente, posibilitatea de intervenție rapidă și 
sancționare a parcărilor ilegale pe domeniul public sau fără efectuarea plății 
tarifului corespunzător, în cazul utilizării parcărilor amenajate. 

 
Prin implementarea unui sistem de management al parcărilor se pot 

obținte următoarele: 
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 Aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al 
Orașului Slănic Moldova, în vederea descurajării accesului auto și 
parcării în zona centrală; 

 Implementarea unui sistem integrat de automate electronice pentru 
eliberare tichete de parcare (componenta locală și componenta 
centrală); 

 Reducerea poluării aerului, poluării fonice și cresterea calității vieții; 

Sistemul de management al parcărilor publice poate asigura următoarele 
funcționalități: 

 Acces controlat în zona de parcare (pentru parcările în care se asigură 
accesul cu barieră); 

 Plata tarifului de parcare prin intermediul următoarelor metode: 
 Aparat de taxare (parcometru): plată în numerar sau card bancar; 
 SMS; 
 Aplicație e-parking; 
 Abonamente; 

 Confirmarea achitării tarifului de parcare, în cazul plăților efectuate prin 
SMS sau aplicația e-banking; 

 Emiterea de avertismente asupra expirării duratei de parcare pentru 
care a fost achitat tariful corespunzător, în cazul plăților efectuate prin 
SMS sau aplicația e-parking; 

 Posibilitatea de rezervare a unui loc de parcare și confirmarea rezervării 
respective, prin aplicația e-parking, pentru locațiile cu control al 
accesului; 

 Informarea conducătorilor de vehicule asupra numărului de locuri 
disponibile, prin intermediul panourilor cu afișaj electronic și al aplicației 
e-parking, pentru locațiile cu control al accesului; 

 Posibilitatea alocării de locuri de parcare rezervate pe bază de 
abonament; 

 Controlul facil și eficient al cazurilor în care locurile de parcare sunt 
ocupate fără plata tarifelor corespunzătoare și aplicarea sancțiunilor 
corespunzătoare; 

 Arhivarea datelor referitoare la gradul de ocupare al parcărilor, sancțiuni 
aplicate, etc. și crearea de statistici; 

 Posibilitatea modificării zonei de încadrare a unei anumite locații de 
parcare publică și, implicit, a tarifului aplicat, ca urmare a analizei 
statisticilor realizate de sistem asupra gradului de ocupare; 

 Supraveghere video a spațiilor de parcare, pentru locațiile cu control al 
accesului; 
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 Recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare, pentru locațiile 
cu control al accesului; 

 Monitorizarea stării de funcționare a componentelor sistemului și 
gestionarea operațiunilor de întreținere și mentenanță; 

 Posibilitatea integrării cu alte sisteme inteligente de transport: sistemul 
de management adaptiv al traficului, sistemul bike-sharing, park & ride; 

3.3.1.6. Rețele de comunicații 

În prezent, la nivelul orașului Slănic Moldova, se poate considera că 
reţeaua de telefonie corespunde teoretic cerinţelor de dezvoltare, oferta 
furnizorilor de servicii „acoperind” cerinţele de comunicaţie pentru o 
perspectivă de dezvoltare economică şi cerințele de implementare a legislației 
Uniunii Europene. 

 
O tehnologie cheie pentru buna funcționare a tuturor sistemelor este 5G. 

5G este numele generației a cincea de tehnologie pentru rețelele celulare fără 
fir, aceasta fiind succesoarea tehnologiei 4G. 

Pentru o mai bună gestionare a sistemului de telecomunicații, pentru a 
reduce întreruperile și pentru un aspect vizual plăcut, cablurile rețelelor vor fi 
trecute în subteran. 

Telecomunicațiile reprezintă elementele esențiale pentru evoluția către 
conceptul de Smart City, ele asigurând următoarele funcționalități: 

- Acces de mare viteză în bandă largă 
- Interfațarea echipamentelor și aplicațiilor 
- Stimulent pentru afaceri și investiții 
- Suport pentru mobilitate 
- Suport pentru infrastructura wireless a orașului 
- Suport pentru utilizarea eficientă a energiei și apei. 
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 Infrastructura de utilități publice 

Sistemele inteligente asociate noțiunii de smart city pot avea mari 
contribuții în reducerea costurilor, precum și în îmbunătățirea siguranței și 
fiabilității în funcționarea utilităților publice. 

Astfel de sisteme pot asigura un raport optim între consumul de resurse 
și necesitățile reale, reducerea sau, după caz, minimalizarea pierderilor de 
resurse. 

Dotările care sunt necesare se încadrează în următoarele categorii: 

- Rețele electrice inteligente – colectarea de date privind consumul de 
energie 

- Optimizarea proceselor de producție și distribuție a energiei 
- Eliminarea pierderilor de energie 
- Monitorizarea și gestionarea rețelelor de alimentare cu apă 
- Managementul deșeurilor 
- Cogenerare 
- Clădiri active 
- Iluminat public inteligent 
- Optimizarea intervențiilor la rețelele de utilități 

3.3.2.1. Reţeaua de apă potabilă și sistemul de 
canalizare 

Pentru a monitoriza pierderile se pot monta senzori pe parcursul 
conductelor. Acest senzor combină tehnologia digitală de detecție tip 
ultrasonic Doppler cu cea mai modernă și puternică tehnologie a procesoarelor 
de tip digital, permițând astfel analiza spectrală în timp real a distribuției 
vitezei pe toată secțiunea transversală a conductei. Senzorii sunt monitorizați 
în permanență de centrul de control. 

Pentru a reduce costurile și pentru a nu irosi apa potabilă, apa pluvială 
va fi folosită pentru sistemul de irigații al spațiului verde. 

Prin monitorizarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și 
monitorizarea sistemului de canalizare, operatorul sistemului va introduce 
evenimentele relevante atunci când au lucrări importante în zonă, astfel încât, 
prin intermediul unei platforme integrate, acestea să poată fi corelate cu alte 
lucrări de întreținere, precum și pentru informare. 
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3.3.2.2. Sistemul de alimentare cu energie termică 

Înmagazinarea sezonieră a energiei 
termice (Seasonal Thermal Energy Storage) 
este un termen generic care se referă la mai 
multe tehnologii pentru stocarea căldurii sau 
a „frigului”, pentru perioade de până la câteva 
luni. Energia termică poate fi colectată atunci 
cand este disponibilă și fi folosită atunci când 
este nevoie de ea, cum ar fi în sezoanele 
opuse. De exemplu, energia termică de la 
panouri solare sau căldura reziduală din 
echipamente de aer condiționat pot fi colectate în lunile fierbinți și folosită 
pentru încălzirea spațiului în timpul lunilor de iarnă. Căldura reziduală din 
procesele industriale poate fi similar stocată și utilizată mult mai târziu. Frigul 
natural al aerului de iarnă poate fi de asemenea stocat si folosit vara pentru 
aerul conditionat. Rezervoarele STES pot servi sisteme de termoficare de 
cartier, dar și clădiri administrative și locuințe independente. 

Prin monitorizarea rețelelor de alimentare cu energie termică, operatorul 
sistemului va introduce evenimentele relevante atunci când au lucrări 
importante în zonă și au o importanță relevantă asupra mobilității urbane. 

Acest sistem se va integra în aplicația de smartcity, operatorul sistemului 
va introduce evenimentele relevante atunci când au lucrări importante în 
zonă, astfel încât, prin intermediul unei platforme integrate, acestea să poată 
fi corelate cu alte lucrări de întreținere, precum și pentru informare. 

3.3.2.3. Reţeaua de alimentare cu energie electrică 

Prin monitorizarea rețelelor de alimentare cu energie electrică, operatorul 
sistemului va introduce evenimentele relevante atunci când au lucrări 
importante în zonă, astfel încât, prin intermediul unei platforme integrate, 
acestea să poată fi corelate cu alte lucrări de întreținere, precum și pentru 
informare. 

Prin utilizarea sistemelor de monitorizare în timp real, datele sunt 
colectate de la cetățeni și de la dispozitive, apoi sunt procesate și analizate. 
Informațiile acumulate sunt esențiale pentru eficientizarea rețelelor, pentru 
eliminarea pierderilor și pentru stabilirea necesarului de consum. 

Instituțiile publice pot fi dotate cu un sistem de monitorizare al 
consumurilor, „Building Management System” ce vine în ajutorul 
autorităților locale să monitorizeze în timp real consumurile cu energie. 
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3.3.2.4. Sistemul de iluminat public 

Sistemul de iluminat public din Slănic Moldova este compus dintr-un total 
de 1.494 corpuri de iluminat, după cum urmează: 

• iluminat public rutier: 909 bucăți; 
• iluminat pietonal: 581 bucăți; 
• iluminat arhitectural: 4 bucăți; 
• iluminat festiv și peisagistic. 

 
În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de corpuri de iluminat din 

Slănic Moldova, în funcție de tipul acestora. 
 

Tip corp iluminat Putere (W) Număr (buc.) 
Lampă LED 50 200 
Lampă LED 30 609 
Bec economic 45 65 
Becuri LED 25-28 143 
Becuri LED 7-9 473 
Proiectoare LED 50 4 

 

Iluminatul public inteligent trebuie să îndeplinească funcția de creștere a 
siguranței publice, dar în același timp să fie eficient din punct de vedere al 
consumului de energie și al costurilor. Mai jos sunt prezentate posibile soluții 
care să îndeplinească aceste deziderate și chiar să asigure funcționalități 
suplimentare. 

Un exemplu îl reprezintă stâlpii multifuncționali, care pot fi utlizați 
pentru zonele pietonale și pistele de bicicletă. 

 

Exemplu iluminat public zonă pietonală6 

 
6 https://www.arc-magazine.com/schreder-signs-smart-city-partnership-with-panasonic/ 



Strategia Smart City 2021-2027 a Orașului Slănic Moldova 

29 

Acești stâlpi prezintă un caracter modular, pe lângă 
iluminatul ce poate fi 360˚ sau 180˚, stâlpii pot fi dotati 
cu modul audio, modul securitate, modul conectivitate și 
modul stație încărcare. 

Modulul audio poate oferi servicii care să ajute la 
crearea celor mai bune condiții pentru ca oamenii să se 
simtă cu adevărat acasă în zonele publice. 

Modulul securitate conduce la reducerea 
criminalității, descurajarea comportamentului nedorit în zonele publice și 
creșterea sentimentul de siguranță. Oferă operatorilor de securitate acces la 
site-urile existente, la sursa de alimentare disponibilă și la infrastructura 
întreținută în mod regulat. Camerele foto ajută la monitorizarea spațiilor în 
timp ce difuzoarele pot transmite anunțuri. Un buton de urgență și un interfon 
pot fi, de asemenea, ușor integrate pentru a ajuta persoanele aflate în 
suferință în timp ce un inel luminos intermitent poate ghida serviciile de 
urgență spre locul potrivit. 

 
Modul conectivitate oferă o conexiune la internet puternică și rapidă 

pentru zonele publice exterioare. Lățimea de bandă poate fi împărțită pentru 
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a atribui o parte operatorilor orașului, cealaltă parte fiind disponibilă publicului 
larg, astfel încât oamenii să poată rămâne conectați. Proiectate pentru a 
furniza internet în spații exterioare, modulele WLAN sunt potrivite atât pentru 
orașe, cât și pentru facilități private. 

 
Modul stație încărcare este o componentă de mobilitate. Stâlpul 

prezintă o stație de încărcare pentru vehiculele electrice. Inelul luminos arată 
disponibilitatea stației. 

 
 

Sistemul de management prin telegestiune este legat de urmărirea 
de la distanţă a iluminatului. În acest caz dimmingul poate fi setat să 
funcţioneze automat, însă prezintă avantajul intervenţiei manuale atunci când 
este nevoie, fără a se interveni asupra aparatului de iluminat. În plus sistemul 
de telegestiune propus permite vizualizarea de pe orice Smart Phone sau 
calculator cu acces la internet pe baza unui cont (user şi parolă), a stării 
sistemului de iluminat, comanda şi controlul individual sau în grup a punctelor 
luminoase. Fiecare punct luminos va aparea pe o interfaţă care utilizează 
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Google Maps şi va fi trecut cu coordonatele GPS exacte pentru a fi identificat 
cu uşurinţă şi pe timpul zilei când sistemul este oprit, în vederea întreţinerii. 
Pe lângă dimming oferă informaţii privind starea lămpii şi a aparatului şi joacă 
rolul de contor individual pentru fiecare aparat. 

Un astfel de sistem avansat de telegestiune este capabil să controleze, 
să monitorizeze, să măsoare şi să gestioneze funcţionarea în parametrii optimi 
a reţelei de iluminat public a unei localităţi, indiferent de poziţia geografică a 
acesteia, tipologia reţelei de alimentare cu energie electrică sau alte condiţii 
locale de funcţionare a sistemului de iluminat public, cu obţinerea de reduceri 
semnificative de emisii de CO2, de consum de energie electrică şi de costuri 
de exploatare şi îmbunătăţind, în acelaşi timp, fiabilitatea sistemelor de 
iluminat public. 

 
Schema sistem de management prin telegestiune 

 

Bazat pe o tehnologie de ultimă generaţie, permite ca iluminatul public 
să fie gestionat cu cunoştinţe minime de navigare pe internet, permiţând să 
se profite din plin de actualele şi viitoarele dezvoltări în acest domeniu, dar 
beneficiind de un sistem cu securitate maximă. 

Totodată, permite implementarea sa atât în instalaţii de iluminat 
existente cât şi viitoare fără a implica tragerea de noi cabluri pentru 
comunicaţii. 

Fiecare punct luminos poate fi controlat individual, poate fi comandată 
reducerea fluxului luminos sau pornirea ori oprirea acestuia în orice moment. 
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Informaţiile despre starea punctului luminos, consumul de energie, precum şi 
avariile aparute sunt raportate în permanenţă, înregistrate şi stocate pe o 
perioadă nedeterminată într-o bază de date externă, împreună cu data, ora, 
indicativul şi locaţia geografică a punctului luminos. 

 
Nivele de dimming în funcție de fluxul de trafic 

 

Iluminatul trecerilor de pietoni  

În cazul trecerilor de pietoni este nevoie de aparate care vor ilumina 
doar suprafața acestora. Lumina poate fi sau nu diferită de cea existentă pe 
restul străzii, fiind vorba doar de culoare însă va fi de o intensitate crescută 
față de zonele învecinate. Stâlpii se vor poziționa câte unul pe fiecare parte a 
străzii în stânga și dreapta trecerii. Aparatele vor avea o distribuție luminoasă 
asimetrică și vor fi echipate cu drivere dimmabile astfel încât să permită 
creșterea și scăderea fluxului luminos. 

Funcționarea sistemelor bazează și pe 
prezența senzorilor de miscare care vor 
comanda creșterea fluxului luminos al 
aparatelor, atunci cand in aria lor de acoperire 
apar persoane care doresc sa se angajeze in 
traversarea străzii. Acești senzori vor crea 
avantaje pentru persoanele cu dizabilitati 
(orbi, persoane cu dizabilităti motorii etc) 
deoarece in momentul în care vor intra in raza 
de acțiune a senzorilor (zona trecerii de pietoni) conducatorii auto vor fi 
avertizați prin creșterea în intensitate a iluminatului pe trecere, fără a fi nevoie 
să se acționeze butoane de acces sau fără a obliga aceste personae să se 
miște in ritm alert. Nivelul crescut al intensității luminoase va rămane activ 
până când respectivele persone vor depăși zona de acțiune a senzorilor. 
Aceste măsuri combinate cu prezența indicatoarelor de circulație vor duce în 
mod sigur la micșorarea numărului de incidente și accidente. 
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 Mediul și infrastructura de mediu 

 
 

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care 
interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a 
ecosistemelor. Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurător este un 
rezultat al cauzelor naturale, cum ar fi erupțiile vulcanice, cea mai mare parte 
a substanțelor poluante provine din activitățile umane. Se disting următoarele 
categorii: poluare fizică, poluarea chimică, poluare biologică. 

 

Calitatea apei 
Într-o primă aproximație se admite că apa pură este formată din 

molecule de oxid de hidrogen, H2O. Dar apa în stare pură nu este propice 
vieții și nici nu se găsește în natură. Apa în natură conține numeroase 
substanțe minerale și organice dizolvate sau în suspensie. 

Astfel, calitatea apei se determină funcție de caracteristicile 
organoleptice, fizice, chimice, biologice și bacteriologice. 

Pentru a măsura nivelul calității apei, va fi instalată o serie de senzori. 
Aceștia vor putea fi controlați de la distanță și transmite datele în timp real 
către centrul de control. 

Orașul Slănic Moldova este străbătut de Râul Slănic iar, din această cauză 
este recomandată monitorizarea nivelului apei și viteza acesteia printr-un 
senzor ce transmite datele în timp real către centrul de control. 
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Calitatea solului 
Solul este partea superioară, afânată, a litosferei, care se află într-o 

continuă evoluție sub influența factorilor pedogenetici, reprezentând stratul 
superficial al Pământului în care se dezvoltă viața vegetală. Stratul fertil al 
solului conține nutrienți și este alcătuit din humus și din loess. El poate proveni 
și din mulci. Un sol lipsit de o cantitate suficientă de nutrienți se numește 
oligotrofic. 

Pentru a măsura nivelul calității solului, poate fi instalată o serie de 
senzori. Aceștia vor putea fi controlați de la distanță și transmite datele în 
timp real către centrul de control.  

Printre datele ce vor fi transmise se numără eroziunea, tensiunea și 
umiditatea.  

 

Calitatea aerului 
Aerul este amestecul de gaze alcătuind straturile inferioare ale 

atmosferei Pământului. 

În momentul actual, în Orașul Slănic Moldova există un senzor ce 
măsoară calitatea aerului. Pentru o monitorizare pe scară largă, în oraș se vor 
monta senzori în stațiile de transport public, zonele de intrare în localitate și 
în zonele aglomerate. Aceștia vor putea fi controlați de la distanță și transmite 
datele în timp real către centrul de control. 

 
Interfata senzor monitorizare calitatea aerului7 

 
7https://primariaslanicmoldova.ro/calitatea-aerului/ 
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În locațiile unde se prezintă un aer cu un grad de poluare peste limită, se 
pot instala filtre de aer. 

 
Exemplu filtru de aer8 

 Managementul deșeurilor 

Managementul deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, 
transport, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, inclusiv monitorizarea 
acestor operaţii. Responsabilitatea pentru activităţile de gestionare a 
deşeurilor revine generatorilor acestora în conformitate cu principiul 
„poluatorul plăteşte” sau după caz, producătorilor, în conformitate cu 
principiul „responsabilitatea producătorului”.  

Organizarea activităţilor de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor 
orășenești este una dintre obligaţiile administraţiilor publice locale. 

 

 
8https://www.neko-europe.com/biourban-clean-air-filter/ 
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Pentru o mai bună dezvoltare a sistemului de colectare al deșeurilor, se 
vor implementa coșuri de gunoi inteligente. Acestea vor avea senzori de 
proximitate și sistem de monitorizare GPS.  

În zonele de locuințe se vor instala pubele îngropate, alimentate cu 
energie solară, senzor de proximitate pentru a vedea nivelul de încărcare și 
pentru a transmite în timp real către centrul de control gradul de încărcare și 
totodata de a transmite informațiile către echipele de colectare. Pentru a 
elimina vandalismul, aceste publele vor fi monitorizate cu echipamente de 
monitorizare video. 
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Exemplu platformă îngropată9 

 

Un instrument de bază în dezvoltarea orașului este aplicația de 
management al deșeurilor. În această aplicație toți locuitorii pot semnala 
un loc unde se află deșeuri în spațiul public. Aceste informații vor fi transmise 
instant către echipele de colectare. 

 

 

 

 

 
9https://www.best-tools.ro/platforme-subterane-de-colectare-a-deseurilor 
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 Sistemul de securitate publică 

 
Siguranța este un factor critic și foarte important pentru ca economiile sa 

fie înfloritoare și oameii fericiti. Noile tehnologii pot îmbunătăți siguranța 
publică și pot salva vieți. 

 

Sistem de supraveghere video analiză inteligentă (CCTV) 
Sistemele de supraveghere video sunt din ce în ce mai prezente, iar 

tehnologia a ajuns la o maturitate suficientă, iar soluţiile adoptate şi strategiile 
de dezvoltare au devenit standarde general acceptate.  

Principalul avantaj este creşterea siguranţei și securităţii personale în 
spaţiul public, însă cel mai important beneficiu al unei reţele integrate 
moderne de supraveghere a unui oraş este acela că imaginile din reţea pot fi 
folosite și de alte servicii, cum ar fi: poliția, pompierii, serviciul de ambulanță, 
alte servicii de utilitate publică etc.  

Pe de alta parte, sistemele se dimensionează și se amplasează în aşa fel 
încât să respecte intimitatea persoanelor, astfel încât să nu prezinte un impact 
deranjant asupra acestora. În acest sens, în zonele în care se amplasează 
sisteme de supraveghere video se montează indicatoare, acestea informând 
populaţia asupra prezentei sistemului.  Măsurile de informare a populaţiei 
precum şi indicatoarele și semnele standard se aplică conform legilor in 
vigoare.  
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Exemplu CCTV10 

 

Sistemul de camere video de supraveghere reprezintă ansamblul total 
de echipamente, instalate in teren, care asigură, pe lângă preluarea efectivă 
a imaginilor, și procesarea locală a acestora, memorarea temporară (dacă este 
cazul), comanda platformelor mobile pe care sunt amplasate camerele, etc. 

 
Exemplu funcție video analiză11 

Toate camerele video moderne permit supravegherea atât ziua cât și 
noaptea, parametrii de operare permițând un spectru foarte larg de nivele de 
iluminare (practic, lumina reziduala de noapte este suficientă pentru 
funcționarea în condiții normale). Totusi, în condiții de iluminare scazută, 
pentru menținerea unui nivel de calitate bună a imaginii, camerele video trec 
automat într-un mod de captare de noapte, mod în care își cresc automat 
sensibilitatea simultan cu supravegherea în mod alb/negru. Totodată camerele 

 
10 https://www.boschsecurity.com/xe/en/solutions/video-systems/solutions/ 
11 https://www.boschsecurity.com/xe/en/solutions/video-systems/video-analytics/ease-of-use-and-
installation/ 
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CCTV au funcții inteligente de video analiză ce pot fi folosite în sporirea 
siguranței în clădirile și spațiile publice. 

Camerele cu o video analiză au funcții de recunoaștere facială, de 
recunoaștere a unei intrări intr-o zonă nepermisă, de avertizare în cazul în 
care un pieton se află pe carosabil și numărare pietoni, biciclete și vehicule. 

 

Securitatea clădirilor 
Pentru ca clădirile publice să fie un loc sigur, 

acestea trebuiesc echipate corespunzător. Pe lânga 
sistemul de supraveghere video prezentat anterior, 
clădirile trebuiesc echipate cu un sistem integrat de 
securitate, cu o senzoristică inteligentă. 

La intrarea în cladiri se vor amplasa detectoare de 
metale si scanere de temperatură. 

Legat de infrastructura clădirii se vor monta 
senzori pentru alarmare în caz de incendiu și sistem 
acustic de avertizare. Totodata se vor amplasa senzori 
pentru a preveni intrarea prin efracție. 

 

Aplicație de securitate 
Aplicația de securitate îi ajută pe localnici să trimită alerte în cazul unor 

incidente ce necesită intervenția unui echipaj medical, de poliție sau de 
pompieri.  

 
Aplicație de securitate12 

 
12 https://www.abc.es/tecnologia/moviles-aplicaciones/20140306/abci-localizar-servicio-emergencia-
mundial-201403052149.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 



Strategia Smart City 2021-2027 a Orașului Slănic Moldova 

41 

Atunci când este utilizată, aplicația transmite către dispeceratul de 
urgențe locația, iar utilizatorul poate descrie incidentul și transmite imagini de 
la locul acestuia. 

 

Securitatea datelor 

 
Spațiul cibernetic, din perspectiva economiei naționale, reprezintă 

rețeaua integrală și integrată de infrastructuri interdependente de tehnologie 
a informației, reţelele de telecomunicaţii şi sisteme de prelucrare de date pe 
calculator. 

Din punct de vedere fizic, spațiul cibernetic înglobează totalitatea 
serverelor, computerelor, echipamentelor de comunicații, de interconectare, 
centrale telefonice digitale, magistrale de fibră optică, rețele de cabluri de 
orice tip, echipamente de transmisie wireless, antene, dispozitive de stocare, 
prelucrare, transmitere, codare, protejare a datelor, precum și spațiile 
dedicate în care echipamentele sunt utilizate. 

Securitatea informatică asigură cunoaşterea, prevenirea și contracararea 
unui atac împotriva spaţiului cibernetic, inclusiv managementul consecinţelor. 

Atributele securității informatice sunt următoarele: 

- Cunoaşterea trebuie să asigure informațiile necesare în elaborarea 
măsurilor pentru prevenirea efectelor unor incidente informatice; 

- Prevenirea este principalul mijloc de asigurare a securităţii 
informatice. Acţiunile preventive reprezintă cea mai eficientă 
modalitate atât de a reduce extinderea mijloacelor specifice ale 
unui atac cibernetic, cât și de a limita efectele utilizării acestora; 

- Contracararea trebuie să asigure o reacţie eficientă la atacuri 
cibernetice, prin identificarea şi blocarea acţiunilor ostile în spaţiul 
cibernetic, menţinerea sau restabilirea disponibilităţii 
infrastructurilor cibernetice vizate şi identificarea şi sancţionarea 
potrivit legii, a autorilor. 
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Securitatea fizica trebuie abordata foarte serios deoarece toate 
masurile de securitate logice, cum ar fi stabilirea de parole pe sistemul 
respectiv, devin nesemnificative in cazul accesului neautorizat la echipamente. 
O alta problema importanta in securitatea fizica unui sistem informatic o 
constituie pur si simplu sustragerile de echipamente sau a suportilor de 
backup. 

Securitatea logica consta din acele metode logice (software) care 
asigura controlul accesului la resursele si serviciile sistemului. Ea are, la randul 
ei, mai multe niveluri impartite in doua grupe mari : niveluri de securitate a 
accesului si niveluri de securitate a serviciilor. 

Combinarea mecanismelor de filtrare web cu aplicaţii antivirus, firewall-
uri, anti-malware, politici de securitate respectiv o instruire adecvată a 
utilizatorilor, reduce considerabil riscul unei infectări. Utilizează produse 
antivirus/antispyware dezvoltate de companii diferite și actualizează frecvent 
atât sistemul de operare, cât şi celelalte aplicaţii utilizate. 

Programele firewall sunt destinate protejării calculatorului / serverului / 
router-ului / telefonului /tabletei împotriva atacurilor informatice, încercării de 
pătrundere neautorizată, instalării de aplicaţii software maliţioase. 

Firewall-ul poate bloca accesul persoanelor neautorizate la informaţiile 
stocate pe echipamentul conectat la Internet.  

Un firewall poate fi un dispozitiv hardware sau o aplicaţie software.13 

 

 

  

 
13 https://www.sri.ro/assets/files/publicatii/ghid_de_securitate_cibernetica.pdf 
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3.4. SĂNĂTATE ȘI EDUCAȚIE 

 Medicina SMART 

Îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistența medicală de calitate este 
esențială pentru funcționarea unei societăți durabile centrate pe pacient și 
prevenție. Trebuie asigurat un cadru adecvat pentru promovarea unui mod de 
viață sănătos și proactiv, favorizarea activităților sociale și prevenția și 
educația medicală. Abordarea sănătății și bunăstării populației trebuie să 
includă și abordarea bolilor psihice și a dizabilităților.  

  
Sistemul sanitar din România se află într-o perioadă de transformări 

profunde, de la faza în care era aproape în întregime proprietatea statului și 
era coordonat de Ministerul Sănătății prin direcțiile județene de sănătate 
publică și a Orașului București, la situația actuală în care majoritatea unităților 
sanitare sunt unități autonome, în administrarea autorităților locale sau 
județene. 

Un prim pas către un viitor smart al instituțiilor medicale este realizarea 
programărilor electronice. 

Scopul integrării domeniului sănătății în infrastructura smart city este de 
a îmbunătăți calitatea industriei medicale prin automatizarea proceselor 
interne și externe. Proiectul „Medicina smart” este un mecanism care asigură 
continuitatea serviciilor medicale și consolidează asistența medicală primară, 
oferind informații medicale în timp util, relevante și fiabile. Permite luarea 
rapidă a deciziilor atunci când medicul stabilește un diagnostic. 

Prin implementarea proiectului, productivitatea de laborator crește 
semnificativ. O singură bază de date cu rezultatele cercetării atunci când 
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integrează sistemul de informații de laborator cu sistemul de informații 
medicale al unei instituții medicale va deschide accesul la rezultatele analizelor 
tuturor medicilor ai pacientului. 

Telemedicina se constituie ca un sistem integrat de îngrijire a sănătății 
bazat pe resurse tehnologice, organizaționale și sistemice. Astfel, telemedicina 
promovează schimbul de informații medicale dintre site-uri distincte prin 
intermediul comunicațiilor electronice, cu scopul de a îmbunătăți starea de 
sănătate a pacienților. 

Telemedicina interactivă este forma absolută operaţională pentru acest 
domeniu medical, intermediat de tehnologie. Aceasta variantă de telemedicină 
implică o interacţiune sincron, în timp real, între pacient şi medic prin 
tehnologie audio şi video. Telemedicina interactivă poate fi o alternativă 
viabilă atunci când consultaţia faţă-în-faţă nu este disponibilă, nu este fezabilă 
sau este imposibilă (din cauza distanţelor, a costurilor sau a condiţiilor meteo). 
Această metodă poate fi comparabilă cu o consultaţie, cu emiterea unui 
diagnostic, a unei prescripţii  şi a sfaturilor medicale asociate. În unele cazuri, 
o asistentă sau tehnician poate ajuta realizarea consultaţiei şi poate utiliza 
instrumentele de e-health. 

 

Videoconferința, transmiterea 
de imagini statice, inclusiv portaluri 
destinate pacientului, monitorizarea 
la distanță a semnelor vitale, 
educația medicală continuă și 
centrele de apel sunt toate 
considerate părți ale telemedicinei. 

O componentă semnificativă a sistemului de telemedicină este aplicată în 
medicina de urgență, un obiectiv al acestuia fiind dotarea ambulanțelor cu 
sisteme portabile de telemedicină care vor asigura transmiterea în timp real a 
principalelor date biometrice și clinice ale pacienților către instituțiile medicale, 
dar și transmiterea indicațiilor medicului specialist către personalul de pe 
ambulanță. 
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 Educația SMART 

Pentru a avea un oraș inteligent, este nevoie de oameni inteligenti. Un 
punct critic în toată România este educația online. 

Laboratoarele virtuale pot fi accesate prin intermediul unui portal sau 
al unui server local şi permit elevilor să conducă diferite experimente, exact 
ca într-un laborator clasic, dar într-un mediu sigur, securizat, cu scopul de a 
observa, studia, demonstra, verifica şi măsura rezultatele unor fenomene 
naturale. 

Prin intermediul experimentelor virtuale, elevii pot experimenta orice 
situaţii din viaţa reală, indiferent de gradul de complexitate şi de periculozitate 
al acestora. Deoarece sunt simulate pe calculator, procesele pot fi repetate 
până când sunt înţelese pe deplin. Resursele digitale cuprinse de laboratoarele 
virtuale sunt atractive şi uşor de utilizat de elevi, transformând astfel ora de 
clasă într-o activitate unică şi extrem de plăcută. 

Laboratoarele virtuale implică atât conformitatea cu specificaţiile 
pedagogice şi programele de învăţământ, cât şi cu recomandările, 
standardele, normele şi convenţiile specifice pentru proiectarea de conţinut 
educaţional digital (dobândite prin repetate cercetări psihologice), în ceea ce 
priveşte ergonomia şi funcţionalitatea. 

 

 
Arhitectura fizica a unei clase smart14 

Catalogul online este o platformă dedicată învățământului 
preuniversitar. Acesta este principalul mod de comunicare între inspectorat-

 
14 https://www.iqboard.ro/index.php/17-table-interactive/table-evolution-si-accesorii 
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școală-elev-părinte. Un mare avantaj al catalogului online îl reprezintă 
ușurința prin care părinții sunt informați în privința notelor sau absențelor 
elevului, acestea fiind transmise prin SMS sau e-mail. 

Pentru o mai bună dezvoltare a elevului, este necesară o aparatură smart 
pentru a facilita parcurgerea programei școalare și pentru a face orele de curs 
cât mai interactive și atractive. 

O clasă smart trebuie să conțină o tablă interactiva, dotată cu dispozitiv 
de scriere, proiector și tableta sau PC atât pentru cadrul didactic, cât si pentru 
elevi. 

Siguranța în școală este cea mai importantă și de aceea la intrarea în 
aceste instituții vor fi montate scannere de temperatură și detectoare de 
metale. Elevii vor avea un cip GPS prin care aceștia vor fi supravegheați de 
către părinți. 

 

O bibliotecă digitală (denumită și virtuală sau electronică) este un tip 
de bibliotecă în care sunt adunate diverse materiale în format digital. Acestea 
pot fi texte, materiale vizuale, audio sau video, fiind stocate în format 
electronic. 

Acest tip de bibliotecă 
digitală facilitează accesul la 
aceste resurse a tuturor ce 
dispun de un acces la rețeaua de 
internet. 

 
Platforma online este o soluție pentru digitalizarea sistemului 

educațional ce combină componente precum organizare managerială a unității 
școlare, lecții online și lecții video-conferință, testare online, catalog electronic 
pentru notare și prezență, librărie de materiale și rețea socială, cu scopul de 
a asigura fluxul complet de predare și învățare de la clasă, în mediul digital.  
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3.5. TURISM, CULTURĂ ȘI PATRIMONIU 

Turismul inteligent este o componentă importantă a unui oraș 
inteligent. Atragerea a cât mai multor turiști, atât interni, cât și externi, va 
duce la o creștere economică sigură pentru comunitate.  

Turismul inteligent se referă la aplicarea tehnologiei informației și 
comunicațiilor, pentru dezvoltarea de instrumente și abordări inovatoare 
pentru îmbunătățirea acestuia. 

 
Orașul Slănic Moldova a înțeles acest lucru și a dezvoltat pe site-ul 

primăriei o secțiune pentru turism dar, asta nu este suficient. 

Pentru ca turismul din zonă să fie dus la un nivel superior este necesară 
o aplicație dedicată pentru turism. Din această aplicație turistul poate 
urmări trasee montane, poate primii informații despre evenimentele din zonă 
sau achizitiona bilete pentru muzee și pârtie. 

Fiecare obiectiv turistic va dispune de o eticheta QR ce poate fi scanată 
în aplicație și vizitatorii pot afla la fața locului informații în format text, dar și 
audio-video, în română și alte limbi de circulație internațională. 

 

 Tot din această aplicație, turiștilor le 
este facilitat accesul la sistemele de 
închiriere a bicicletelor sau trotinetelor, 
accesul la aplicația taxi, Uber/similar 
sau la cea de parking și transport public. 

În dreptul fiecărui obiectiv turistic, 
va existat un cip bluetooth. Acesta vin 
în ajutorul turiștilor ce nu au acces la 
rețeaua de internet, dar au acces la un 
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device cu tehnologie bluetooth. Atunci când turistul va trece pe lângă un 
obiectiv bluetooth, pe ecranul device-ului va apărea o fereastră pop-up cu 
informații despre acesta. 

Centrul de informare turistică are ca obiectiv principal 
informarea vizitatorilor, promovarea obiectivelor turistice 
naturale și antropice, păstrarea vie a locurilor, obiceiuri și 
tradiții. Din acest centru de informare se pot achiziționa cartele 
pentru transportul public și sistemul de bike-sharing. Tot aici se 
pot primi informații legate de obiectivele turistice și în plus se pot face 
rezervări la hotelurile din zona. 
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3.6. PLATFORMA INTEGRATOARE SMART CITY 

 
 

Platforma integratoare Smart City este elementul de bază al  unui 
oraș inteligent. 

În acest sens, fiecare comunitate va trebui să fie proiectată astfel încât 
să fie gestionată pe baza unei platforme de management deschis și inteligent, 
care să funcționeze ca un tablou de bord digital, pentru interconectarea 
tuturor sistemelor de maxim interes ale comunității: urbanism și mediu, 
drumuri și transporturi, rețele energetice și de utilități, rețelele TIC și 
infrastructura de telecomunicații de fibră, clădiri publice și clădiri rezidențiale, 
resurse naturale, gestionarea apei și a deșeurilor, infrastructură socială, 
sănătate și siguranță publică, educație și cultură, administrație și servicii 
publice. 

Astfel, într-un Centru de Comandă și Control se pot integra, controla și 
monitoriza toate sistemele din oraș: 

 Sistemul economic; 
 Sistemul de guvernare; 
 Infrastructura de comunicații și transport; 
 Infrastructura de utilități publice; 
 Rețeaua de sănătate; 
 Sistemul educațional; 
 Sistemul de securitate publică; 
 Sistemul de turism; 
 Mediul și infrastructura de mediu; 
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Un astfel de centru este un sistem informatic complex, modular, cu 
capacitatea de adaptabilitate la condiții dinamice de trafic și mobilitate a 
cetățenilor și turiștilor din Orașul Slănic Moldova. 
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4. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT a fost efectuată pe orașul Slănic Moldova având ca obiectiv identificarea punctelor slabe și tari 
și a amenințărilor și oportunităților pentru cele 6 componente ale conceptului de smart city care vor sta la baza 
dezvoltării orașului inteligent Slănic Moldova.  

4.1. PUNCTE TARI (S - STRENGTHS) 

Oameni 

• Existența unei vieți culturale active prin organizarea de evenimente, concerte, expoziții etc și prin întreținerea
și fructificarea patrimoniului cultural.

Administrație 

• Deschiderea către dezvoltarea durabilă a orașului și implementarea conceptului de smart city/oraș inteligent.
• Specializarea angajaților și funcționarilor din primăria Slănic Moldova și din instituțiile care sunt sub

coordonarea primăriei și consiliului local în domenii precum digitalizarea, proiecte europene.
• Proiecte derulate împreună cu consiliul județean și alte unități administrative care demonstrează deschiderea

pentru cooperarea interinstituțională și inter-administrativă.
• Interacțiunea cu cetățenii prin intermediul consultărilor publice și a instrumentelor digitale specifice (petiții

online, website-ul primăriei.
• Elaborarea unor strategii de dezvoltare care sprijină dezvoltarea și implementarea conceptului de smart city: 

PMUD Slanic Moldova 2021-2027, SIDU Slanic Moldova 2021-2027

Mobilitate 
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• Existența unui plan de mobilitate (2021-2027) permite dezvoltarea durabilă a sistemului de transport urban și 
implementarea unor soluții care să accelereze dezvoltarea orașului inteligent (exemple: sistemul de 
management al traficului, autobuzele electrice și sistemul de e-ticketing). 

• Primăria are ca obiectiv integrare multimodală atât în ceea ce privește transportul de călători cât și cel de 
marfă. 

• Transportul nemotorizat este o componentă bine reprezentată în PMUD Slănic Moldova atât pe parte de 
infrastructură pentru biciclete cât și în cea de stații de închiriere biciclete. 

Economie 

• Deschiderea către mediul economic prin susținerea activă a investițiilor și a întreprinderilor mici și mijlocii in 
parteneriat cu ADR Nord-Est 

• Sprijinire mediu de afaceri prin susținere și dezvoltare  
• Deschiderea către economia socială și antreprenoriat social (inclusiv prin proiecte comune cu ADR Nord-Est și 

alte entități interesate) 
• Sprijinirea tinerilor antreprenori și a start-upurilor 

Mediu 

• Elaborarea și implementarea Planului de acțiune pentru energie durabilă (PAED) și stabilirea unor ținte în ceea 
ce privește reducerea poluării. 

• Dezvoltarea proiectelor pentru eficientizarea energetică a clădirilor – reabilitarea termică a blocurilor de 
locuințe. 

• Susținerea inițiativelor privind sursele de energie alternativă, inclusiv la nivel strategic prin adoptarea PAED. 
• Măsuri de reducere a poluării prin proiecte de mobilitate și prin proiecte complexe de eficiență energetică. 

Mod de viață  

• Acces la toate formele de educație instituționalizată și susținerea activităților și proiectelor de educație 
informală. 
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• Acces la servicii publice prin intermediul website-ului și a unor platforme digitale. 
• Susținerea ONG-urilor pentru organizarea de cursuri și training și alte forme de educație continuă. 
• Elaborarea și menținerea registrului privind spațiile verzi și încurajarea dezvoltării zonelor cu vegetație și 

menținerea biodiversității. 
• Organizarea evenimentelor culturale și menținerea interesului locuitorilor pentru cultură și evenimente 

culturale. 

4.2. PUNCTE SLABE (W – WEAKNESSES) 

Oameni 

• O pondere importantă din populație cu vârsta de peste 60 de ani cu abilități reduse privind utilizarea 
tehnologiilor digitale. 

• Lipsa unor specializări superioare (studii postliceale și universitare) în domenii de interes pentru industria din 
oraș. 

• Dinamica relativ scăzută a evenimentelor culturale și lipsa unui contact direct cu locuitorii pentru identificarea 
nevoilor culturale și educaționale a acestora. 

• Participarea redusă a locuitorilor la procesele decizionale la nivelul orașului și la campaniile de promovare a 
inițiativelor smart city. 

Administrație 

• Digitalizarea parțială a proceselor din cadrul administrației publice locale și accesul relativ întârziat al locuitorilor 
la rezultatele și deciziile politicilor locale. 

• Nevoia de instruire și perfecționare a angajaților primăriei și instituțiilor din subordine în utilizarea soluțiilor 
digitale și a noilor tehnologii în activitățile specifice administrației locale. 

• Lipsa unei platforme digitale care să integreze procesele și datele specifice diferitelor servicii 
• Există o integrarea parțială a procedurilor, proceselor și serviciilor specifice diferitelor compartimente și 

instituții ale administrației publice locale. 
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• Nu există niveluri decizionale conectate direct cu cetățenii pentru administrarea problemelor străzilor sau 
cartierelor și dezvoltarea unor structuri decizionale participative cu implicarea directă a cetățenilor. 

Mobilitate 

• Integrarea limitată cu sistemele de transport interurban și cu alte sisteme de transport dezvoltate în orașe și 
localități din aria de dezvoltare a orașului 

• Abordarea limitată a managementului mobilității și dezvoltarea unor platforme specifice de management al 
mobilității (trecerea de la managementul traficului rutier la managementul mobilității). 

• Lipsa unei abordări integrate a logisticii urbane durabile (inclusiv regimul accesului vehiculelor de marfă și hub-
urile multimodale). 

Economie 

• Un număr relativ redus de firme mici și mijlocii și accesul limitat al acestora la servicii dedicate în scopul 
creșterii activității acestora. 

• Accesul relativ limitat la informații și servicii digitale în scopul înregistrărilor noilor firme și de dezvoltare a 
activităților acestora. 

• Lipsa unor platforme de formare și de informare a tinerilor antreprenori și susținerea studenților și tinerilor în 
crearea de noi afaceri. 

• Lipsa informațiilor legate de investițiile economice majore și de nevoia de servicii și produse din industriile 
orizontale precum și nevoia de forță de muncă. 

Mediu 

• Viteza redusă de implementare a acțiunilor specifice trecerii la economia circulară în orașul Slănic Moldova. 
• Identificarea unor verigi lipsă din procesele de gestionare a deșeurilor și implicarea relativ scăzută a locuitorilor 

orașului. 
• Necesitatea reabilitărilor termice și a impunerii unor reguli privind eficiența energetică a clădirilor noi. 
• Lipsa unor exemple de reducere a consumului de energie a clădirilor care aparțin administrației publice locale. 
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Mod de viață 

• Lipsa unor platforme educaționale comune pentru învățământul preuniversitar și facilitarea accesului 
locuitorilor la cursuri și discipline de interes. 

• Lipsa unor instrumente digitale de gestionare a calității vieții (inclusiv spații verzi) și de implicare activă a 
locuitorilor orașului. 

• Lipsa unei comunicări directe cu cetățenii respectiv, lipsa unor instrumente digitale de culegere a datelor privind 
nevoile locuitorilor în ceea ce privește evenimentele culturale și petrecerea timpului liber. 

4.3. OPORTUNITĂȚI (O – OPPORTUNITIES) 

Oameni 

• Migrarea puternică din zonele rurale către zonele urbane (urbanizarea societății). 
• Orientarea către tele-muncă și accesul facil datorită dezvoltării infrastructurii de transport. 
• Posibilitatea aducerii forței de muncă din Republica Moldova, Asia și Nordul Africii. 
• Oportunități de formare prin intermediul programelor Uniunii Europene (inclusiv Erasmus+). 
• Existența programelor operaționale PO Educație și Ocupare, PO Creștere inteligentă,  digitalizare și instrumente 

financiare și PO Regionale. 

Administrație 

• Existența programelor operaționale PO Educație și Ocupare, PO Asistență Tehnică, digitalizare și instrumente 
financiare și PO Regionale. 

• Existența cadrului european și asistența din partea unor instituții europene. 
• Înfrățirea cu orașe europene și schimbul de informații și bune practici cu alte orașe și organizații europene (ex. 

Consiliul European al orașelor și regiunilor și Asociația Municipiilor din România). 
• Dezvoltarea unui puternic corp al funcționarilor publici la nivel național (atragerea funcționarilor publici și 

perfecționarea acestora în cadrul structurilor specifice). 
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• Deschiderea ADR Nord-Est și implicarea orașelor din regiune în definirea priorităților care vor face obiectul POR 
2021-2027. 

Mobilitate 

• Susținerea proiectelor de mobilitate și de decarbonizare de către ADR Nord-Est (POR NE) precum și existența 
unor proiecte naționale. 

• Existența unor programe/proiecte la nivel național pentru susținerea achiziției de autovehicule electrice și a 
stațiilor de încărcare pentru acestea. 

• Existența unor componente de mobilitate în PNRR. 
• Dezvoltarea unor proiecte de investiții în infrastructura națională de transport (autostrada A7 Moldova). 
• Reabilitarea căii ferate București-Iași (Ploiești – Iași) cu creșterea vitezei de circulație la 160km/h și accesul 

către orașele din Moldova. 

Economie 

• Creșterea economică înregistrată în ultima perioadă și previziunile de creștere economică. 
• Orientarea investițiilor și politicilor guvernamentale către susținerea IMM-urilor și a digitalizării acestora. 
• Existența unor programe naționale și europene în direcția dezvoltării economice. 
• Derularea unor proiecte de investiții pentru infrastructura de transport la nivel național și județean. 

Mediu 

• Măsuri de sprijin la nivel european prin intermediul Acordului Verde (Green Deal) și măsurile de susținere ale 
acestuia. 

• Impunerea prin legislația națională a unor limitări în ceea ce privește poluarea și utilizarea unor soluții tehnice 
adecvate acestor măsuri. 

• Existența unor programe de finanțare gestionate de către Ministerul Mediului și atragerea acestora în proiecte 
implementate în Slănic Moldova. 
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• Existența unor programe/proiecte la nivel național pentru susținerea achiziției de autovehicule electrice și a 
stațiilor de încărcare pentru acestea. 

Mod de viață 

• Existența la nivel național și internațional a soluțiilor de telemedicină și de acces la distanță pentru servicii 
medicale. 

• Existența la nivel național și internațional a unor platforme educaționale comune pentru învățământul 
preuniversitar și facilitarea accesului locuitorilor la cursuri și discipline de interes (inclusiv bune parctici). 

• Existența la nivel național și internațional a unor instrumente digitale de gestionare a calității vieții (inclusiv 
spații verzi) și de implicare activă a locuitorilor orașului și implementarea acestora în diferite orașe din România 
(ex. CityHealth). 

• Existența la nivel național și internațional a unor instrumente digitale de culegere a datelor privind nevoile 
locuitorilor în ceea ce privește evenimentele culturale și petrecerea timpului liber și de alocare a resurselor 
disponibile (ex. Exeter Leisure App). 

4.4. AMENINȚĂRI (T – THREATS) 

Oameni 

• Declinul demografic prin reducerea populației active și scăderea sporului natural. 
• Reducerea interesului pentru activități specializate și care cer perfecționare. 
• Migrarea populației către centrele puternic industrializate din România și Europa. 
• Existența unor bariere procedurale și legale pentru aducerea forței de muncă din afara spațiului comunitar. 

Administrație 

• Schimbări legislative nepredictibile și cu impact mare asupra administrației locale. 
• Trecerea la regiunile administrative și lipsa unor proceduri și procese definite în cadrul administrativ nou creat. 
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• Izolarea la nivel politic a administrației locale. 
• Lipsa colaborării sau colaborarea defectuoasă dintre primărie, consiliul local și cel județean. 

Mobilitate 

• Lipsa interesului locuitorilor orașului pentru programele/proiectele derulate la nivel național pentru susținerea 
achiziției de autovehicule electrice și a stațiilor de încărcare pentru acestea. 

• Lipsa colaborării dintre administrația publică centrală și cea locală în ceea ce privește atragerea de fonduri 
pentru implementarea unor componente de mobilitate din PNRR. 

• Întârzierile majore în ceea ce privește dezvoltarea unor proiecte de investiții în infrastructura națională de 
transport (autostrada A7 Moldova). 

• Întârzierile majore în ceea ce privește reabilitarea căii ferate București-Iași (Ploiești – Iași) cu creșterea vitezei 
de circulație la 160km/h și accesul către orașele din Moldova. 

Economie 

• Creșterea economică să fie sub valorile estimate. 
• Lipsa de interes a antreprenorilor locali pentru programe și proiecte la nivel național orientate către susținerea 

IMM-urilor și a digitalizării acestora. 

Mediu 

• Lipsa capacității tehnice la nivel național de atragere a măsurilor de sprijin la nivel european prin intermediul 
Acordului Verde (Green Deal) și măsurile de susținere ale acestuia. 

• Impunerea prin legislația națională a unor limitări în ceea ce privește poluarea și utilizarea unor soluții tehnice 
adecvate acestor măsuri care nu sunt adecvate ritmului de implementare a proiectelor și soluțiilor locale. 

Mod de viață 

• Lipsa cadrului legislativ pentru dezvoltarea soluțiilor de telemedicină și de acces la distanță pentru servicii 
medicale. 
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• Prelungirea restricțiilor datorate pandemiei generate de SARS-COV-2. 
• Lipsa unor măsuri coerente pentru diminuarea efectelor pandemiei. 
• Apariția unor modificări radicale de comportament al locuitorilor orașelor care poate genera lipsa acestora de 

implicare. 
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5. PORTOFOLIUL DE PROIECTE 

Pornind de la analiza diagnostic realizată în capitolele anterioare, precum 
și de rezultatele analizei SWOT, în continuare este conturat planul de acțiune 
strategic corespunzător Strategiei Smart City a Orașului Slănic Moldova 2021-
2027. 

Proiectele incluse în planul de acțiune trebuie să aibă ca efect 
următoarele: 

 Să contribuie la realizarea viziunii strategice a Orașului Slănic 
Moldova în perspectiva anului 2027 

 Să fie complementare și integrate cu măsurile și acțiunile propuse 
prin celelalte documente strategice importante de la nivelul orașului 

 Să conducă la dezvoltarea și utilizarea eficientă a tehnologiilor 
digitale, precum și asigurarea unui sistem interconectat de 
gestionare a resurselor 

 Să asigure creșterea calității vieții cetățenilor, în condițiile 
dezvoltării durabile și asigurării protecției mediului 

 Să satisfacă restricțiile impuse de respectarea criteriilor de mediu 
aplicabile și să contribuie la potențarea factorilor calitativi de mediu 

În continuare este prezentat portofoliul de proiecte aferente Strategiei 
Smart City 2021-2027 a Orașului Slănic Moldova, grupat pe priorități și 
obiective strategice. 

În general, proiectele „smart” au un caracter integrator și au efecte 
asupra mai multor domenii, astfel încât, în locul repartizării lor pe direcții de 
acțiune, vom prezenta la final modul în care ele aduc beneficii asupra 
diferitelor aspecte ale calității vieții locuitorilor orașului. 
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Portofoliul de proiecte al Strategie Smart City 

Denumire proiect Priorități/Obiective 
strategice/ 

Perioadă 
implementare Surse de finanțare 

Buget 
estimativ 

(Euro) 

P1. Sistem integrat pentru monitorizarea rețelelor de 
utilități 

Mediu inteligent/ 
Gestionarea 
resurselor 

2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 
Alte surse de finanțare 500.000 

P2. Sistem integrat de monitorizare a calității apei și 
pentru prevenirea inundațiilor prin instalarea de 

senzori specifici și alertarea populației în cazul 
situațiilor cu potențial pericol 

Mediu inteligent/ 
Gestionarea 
resurselor 

2021-2027 
POR 2021-2027; PODD 

2021-2027; Buget local; Alte 
surse de finanțare 

700.000 

P3. Extinderea sistemului de măsurare a calității 
aerului și monitorizare a nivelului de poluare 

Mediu inteligent/ 
Eficiență energetică 2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 

Alte surse de finanțare 200.000 

P4. Centrul operațional pentru monitorizarea 
parametrilor de eficiență energetică, indicatorilor 

de performanță si pentru prioritizarea 
intervențiilor și investițiilor 

Mediu inteligent/ 
Eficiență energetică 2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 

Alte surse de finanțare 500.000 

P5. Montarea de sisteme pentru monitorizare și control 
al funcționării sistemelor de încălzire și climatizare 

în cazul clădirilor publice și rezidențiale 

Mediu inteligent/ 
Gestionarea 
resurselor 

2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 
Alte surse de finanțare 3.500.000 

P6. Proiect de susținere a investițiilor în soluții de tip 
„BMS – Building Management Systems”, în vederea 

unei abordări eco în obiceiurile de consum ale 
cetățenilor 

Mediu inteligent/ 
Clădiri inteligente 2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 

Alte surse de finanțare 2.000.000 

P7. „Smart-light” – Modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat public, prin introducerea 
sistemelor de telemanagement și adoptarea de 

soluții integratoare 

Mediu inteligent/ 
Eficiență energetică 2021-2027 

PNRR; POR 2021-2027; 
Buget local; Alte surse de 

finanțare 
1.500.000 

P8. Centru operațional orășenesc pentru managementul 
situațiilor de urgență 

Mod de viață 
inteligent/ 

Siguranță publică 
2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 

Alte surse de finanțare 1.000.000 
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P9. Implementarea unui sistem inteligent integrat de 
management al transportului public, pentru 

creșterea atractivității și siguranței acestui mod de 
transport (sistem management flotă vehicule 
transport public, sistem ticketing, sistem de 

informare a călătorilor în stații, supraveghere video, 
internet în stații) 

Mobilitate 
inteligentă/ 

Transport public 
2021-2027 POR 2021-2027, Buget local, 

Alte surse de finanțare 2.500.000 

P10. Slănic VeloCity -  Sistem integrat de mobilitate 
alternativă de tip bike sharing 

Mobilitate 
inteligentă/ 
Transport 

nemotorizat și 
accesibilitate 

2021-2027 POR 2021-2027, Buget local, 
Alte surse de finanțare 500.000 

P11. Sistem „smart” de treceri de pietoni inteligente 

Mobilitate 
inteligentă/ 
Transport 

nemotorizat și 
accesibilitate 

2021-2027 POR 2021-2027, Buget local, 
Alte surse de finanțare 200.000 

P12. Sistem inteligent de management al parcărilor 

Mobilitate 
inteligentă/ 

Managementul 
mobilității urbane 

2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 
Alte surse de finanțare 100.000 

P13. Aplicație de mobilitate urbană de tip „MaaS” 
(soluție integrată de facilitare a mobilității urbane 

ca serviciu) 

Mobilitate 
inteligentă/ 

Managementul 
mobilității urbane 

2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 
Alte surse de finanțare 80.000 

P14. Dezvoltarea unei platforme integrate pentru 
monitorizarea situației cererii și ofertei de pe piața 

forței de muncă 

Oameni inteligenți/ 
Muncă activă 2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 

Alte surse de finanțare 30.000 

P15. Slănic Smart-Edu – Dotarea unităților de 
învățământ cu infrastructura specifică educației 

smart (dispozitive necesare învățământului on-line, 
plaforme digitale de e-learning, bibliotecă școlară 

virtuală, tele-educație, e-catalog etc.) 

Oameni inteligenți/ 
Educație digitală și 

învățare pe tot 
parcursul vieții 

2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 
Alte surse de finanțare 3.500.000 
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P16. Creșterea utilizării tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor în sistemul socio-medical, prin 

implementarea de soluții de tip e-sănătate, 
utilizarea rețelelor de tele-medicină, etc. 

Mod de viață 
inteligent/ 

Servicii medicale 
2021-2027 

POR 2021-2027; POS 2021-
2027; Buget local; Alte surse 

de finanțare 
4.000.000 

P17. Portal informatic de promovare turistică 
Mod de viață 

inteligent/ 
Turism 

2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 
Alte surse de finanțare 20.000 

P18. Implementare sistem fizic și digital de semnalizare  
privind accesul la principalii poli de atracție ai 

orașului 

Mod de viață 
inteligent/ 

Turism 
2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 

Alte surse de finanțare 50.000 

P19. Slănic Safe City – Platforma de management al 
securității urbane (camere video de supraveghere, 

video content analysis etc.) 

Mod de viață 
inteligent/ 

Siguranță publică 
2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 

Alte surse de finanțare 500.000 

P20. Sistem informatic de tip ERP pentru creșterea 
performanțelor activității Primăriei Slănic-Moldova 

Administrare 
inteligentă/ 

Administrare 
eficientă 

2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 
Alte surse de finanțare 50.000 

P21. Retro-digitalizare a documentelor din arhivă și 
administrarea electronică a documentelor din 

arhiva proprie 

Administrare 
inteligentă/ 

Administrare 
eficientă 

2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 
Alte surse de finanțare 200.000 

P22. Slănic SmartCom – Dezvoltarea unei infrastructuri 
de comunicații performante și implementarea 

platformei integratoare Smart-City, suport pentru 
aplicațiile smart de la nivelul orașului 

Mod de viață 
inteligent/ 

Sisteme complexe 
2021-2027 POR 2021-2027; Buget local; 

Alte surse de finanțare 100.000 
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În tabelul de mai jos este prezentată corespondența dintre proiectele 
incluse în portofoliu și domeniile specifice unui smart-city, descrise în 
capitolele anterioare. 

Nr. Proiect 
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P1.  Sistem integrat pentru monitorizarea 
rețelelor de utilități  

X  X    X 

P2.  

Sistem integrat de monitorizare a calității 
apei și pentru prevenirea inundațiilor prin 
instalarea de senzori specifici și alertarea 
populației în cazul situațiilor cu potențial 
pericol 

X  X X   X 

P3.  Sistem de măsurare a calității aerului și 
monitorizare a nivelului de poluare. 

X  X X   X 

P4.  

Centrul operațional pentru monitorizarea 
parametrilor de eficiență energetică, 
indicatorilor de performanță si pentru 
prioritizarea intervențiilor și investițiilor  

X  X    X 

P5.  Sistem integrat de management al 
deșeurilor 

X  X X   X 

P6.  

Montarea de sisteme pentru monitorizare 
și control al funcționării sistemelor de 
încălzire și climatizare în cazul clădirilor 
publice și rezidențiale 

X  X    X 

P7.  

Proiect de susținere a investițiilor în soluții 
de tip „ BMS – Building Management 
Systems”, în vederea unei abordări eco în 
obiceiurile de consum ale cetățenilor 

X  X    X 

P8.  „Smart-light” – Modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat public, prin 

 X X   X X 
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introducerea sistemelor de 
telemanagement și adoptarea de soluții 
integratoare 

P9.  Centru operațional orășenesc pentru 
managementul situațiilor de urgență 

  X X   X 

P10.  Sistem inteligent integrat de management 
al transportului public 

X X X   X  

P11.  Slănic VeloCity -  Sistem integrat de 
mobilitate alternativă de tip bike sharing 

 X  X  X  

P12.  Sistem „smart” de treceri de pietoni 
semaforizate 

 X    X  

P13.  Sistem inteligent de management al 
parcărilor 

X X    X  

P14.  
Aplicație de mobilitate urbană de tip 
„MaaS” (soluție integrată de facilitare a 
mobilității urbane ca serviciu) 

X X    X  

P15.  
Platformă de promovare a oportunităților 
de investiții și a cooperării între investitorii 
locali și externi 

X       

P16.  
Dezvoltarea unei platforme integrate 
pentru monitorizarea situației cererii și 
ofertei de pe piața forței de muncă 

X       

P17.  

Slănic Smart-Edu – Dotarea unităților de 
învățământ cu infrastructura specifică 
educației smart (dispozitive necesare 
învățământului on-line, plaforme digitale 
de e-learning, bibliotecă școlară virtuală, 
tele-educație, e-catalog etc.) 

X    X   

P18.  

Creșterea utilizării tehnologiei informațiilor 
și comunicațiilor în sistemul socio-medical, 
prin implementarea de soluții de tip e-
sănătate, utilizarea rețelelor de tele-
medicină, etc. 

X   X    

P19.  Portal informatic de promovare turistică X X    X  
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P20.  
Implementare sistem fizic și digital de 
semnalizare  privind accesul la principalii 
poli de atracție ai orașului  

X X    X  

P21.  

Slănic Safe City – Platforma de 
management al securității urbane (camere 
video de supraveghere, camere LPR, 
camere radar, video content analysis etc.) 

X X X   X  

P22.  
Sistem informatic de tip ERP pentru 
creșterea performanțelor activității 
Primăriei Slănic Moldova 

      X 

P23.  

Dezvoltarea unei platforme on-line pentru 
depunerea și obținerea documentelor de 
natură fiscală, în vederea creșterii calității 
serviciilor oferite de administrația locală și 
reducerea/eliminarea timpului de 
așteptare al cetățenilor 

X      X 

P24.  

Retro-digitalizare a documentelor din 
arhivă și administrarea electronică a 
documentelor din arhiva proprie 
operațională fiscala 

      X 

P25.  

Integrare și interoperationalizare baze de 
date existente în cadrul instituției publice, 
în vederea reducerii/eliminării timpului de 
așteptare al cetățenilor 

X      X 

P26.  

Slănic SmartCom – Dezvoltarea unei 
infrastructuri de comunicații performante, 
suport pentru aplicațiile smart-city de la 
nivelul orașului 

X X X X X X X 

P27.  Implementarea platformei integratoare 
Smart-City. 

X X X X X X X 
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6.  INDICATORII DE MONITORIZARE ȘI 
EVALUARE A IMPLEMENTARII 
STRATEGIEI SMARTCITY 

Activitățile care trebuie întreprinse - pe termen scurt, mediu și lung - în 
scopul atingerii obiectivului general al strategiei și al realizării acțiunilor 
prioritare identificate pentru fiecare domeniu de intervenție menționat în 
cadrul strategiei sunt prezentate în tabelul de mai jos.  

De asemenea, sunt prezentate și structurile responsabile pentru 
realizarea acțiunilor respective. Trebuie menționat faptul că structurile 
respective sunt responsabile, în primul rând, cu asigurarea demarării 
acțiunilor respective și cu monitorizarea realizării acestora, dar în faza de 
implementare a acțiunii se recomandă atragerea și colaborarea și cu alte 
entități, în scopul obținerii expertizei profesionale specifice necesare, cum ar 
fi: reprezentanți ai mediului de afaceri, parteneri din alte municipii, instituții 
de învățământ și cercetare, consultanți externi, evaluatori independenți etc. 

 

ACȚIUNE RESPONSABILI 

Acțiuni pe termen scurt (2021 – 2022) 
Aprobarea strategiei de către Consiliul Local al 
Orașului Slănic-Moldova prin Hotărâre de Consiliu 
Local  

Consiliul Local al Orașului 
Slănic-Moldova 

Înființarea unei „Comisii de monitorizare şi 
actualizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 
Orașului Slănic-Moldova 2021 – 2027”, prin 
Dispoziţie a Primarului Orașului Slănic-Moldova 

Primarul Orașului Slănic-
Moldova 

Repartizarea proiectelor pe compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Orașului Slănic-
Moldova 

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Finalizarea proiectelor aflate în implementare 
Comisia de monitorizare 

și actualizare a SSC 
Realizarea/actualizarea documentelor de 
fundamentare pentru fiecare domeniu prioritar 
stabilit prin Strategia de dezvoltare durabilă, 
conform nivelelor de prioritate stabilite  

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Analiza rezultatelor și concluziilor documentelor de 
fundamentare pe fiecare domeniu prioritar, în scopul 
actualizării/corecției gradului de prioritate al 
proiectelor din portofoliu, precum și pentru analiza 
necesarului de resurse (financiare, umane, logistică 

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 
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ACȚIUNE RESPONSABILI 

etc.) și stabilirea duratei estimative de 
implementare pentru fiecare proiect  
Identificarea și analizarea surselor de finanţare 
pentru proiectele propuse spre implementare prin 
strategia de dezvoltare, precum și a modului de 
accesare a surselor de finanțare respective 

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Realizarea listei de proiecte prioritare 
Comisia de monitorizare 

și actualizare a SSC 
Identificarea partenerilor publici şi privaţi pentru 
dezvoltarea şi implementarea proiectelor prioritare  

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Realizarea de acorduri de parteneriat în scopul 
realizării proiectelor din portofoliu 

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Planificarea multianuală a bugetului, pe baza 
analizelor realizate anterior și a consultărilor cu 
Comisia de monitorizare și actualizare a strategiei. 
Stabilirea graficului de derulare/implementare a 
proiectelor, prin includerea în buget a investițiilor 
stabilite ca fiind prioritare pentru perioada 
respectivă 

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor 
umane pentru implementarea proiectelor prioritare  

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Evaluarea intermediară a strategiei (cel puțin anual) 
Comisia de monitorizare 

și actualizare a SSC 
Acțiuni pe termen mediu (2023 – 2027) 

Continuarea activităţilor pe termen scurt care nu au 
fost finalizate  

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Realizarea de parteneriate pentru dezvoltarea 
proiectelor prioritare de anvergură de la nivelul 
orașului  

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Implementarea proiectelor prioritare  
Comisia de monitorizare 

și actualizare a SSC 
Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel 
municipal, județean, regional, naţional şi 
internaţional  

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din 
portofoliu şi realizarea unor rapoarte de progres  

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Revizuirea portofoliului de proiecte, în scopul 
realizării de eventuale corecții/completări a 
elementelor cuprinse în acesta, inclusiv a gradului 
de prioritate, în funcție de stadiul de implementare 
la momentul respectiv și de concluziile rapoartelor 
de progres 

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 
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ACȚIUNE RESPONSABILI 

Evaluarea intermediară periodică a strategiei (cel 
puțin anual)  

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Revizuirea și actualizarea strategiei pe baza evaluării 
intermediare și luarea de măsuri corective, dacă 
este cazul (la maxim 2 ani)  

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Acțiuni pe termen lung (2028– 2029) 
Continuarea activităţilor pe termen mediu care nu 
au fost finalizate  

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Revizuirea și actualizarea strategiei pe baza evaluării 
intermediare și luarea de măsuri corective, dacă 
este cazul (la maxim 2 ani)  

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Finalizarea implementării proiectelor prioritare  
Comisia de monitorizare 

și actualizare a SSC 
Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel 
municipal, județean, regional, naţional şi 
internaţional  

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

Evaluarea finală a strategiei  
Comisia de monitorizare 

și actualizare a SSC 
Pregătirea strategiei smart city a Orașului Slănic-
Moldova pentru următoarele perioade de 
programare  

Comisia de monitorizare 
și actualizare a SSC 

 

Toate deciziile strategice privind implementarea SSC revin organelor 
deliberative ale Unității Administrativ Teritoriale Orașul Slănic-Moldova. 
Aceasta are obligația de a asigura cadrul instituțional și mobilizarea 
reprezentanților autorităților publice din orașul Slănic-Moldova, în vederea 
implementării SSC. Toate măsurile de coordonare și administrare a 
activităților de implementare a Planului de acțiune al SSC sunt de competența 
structurii de implementare constituite la nivelul UAT Orașul Slănic-Moldova. 

După cum se observă, se propune înființarea unei „Comisii de 
monitorizare şi actualizare a Strategiei Smart City a Orașului Slănic-
Moldova, 2021 – 2027”, care va avea un rol principal în implementarea, 
monitorizarea gradului de implementare, planificarea și eventuala modificare 
a strategiei. Comisia respectivă trebuie să includă, alături de primar și 
viceprimar, membri ai compartimentelor și direcțiilor de specialitate din 
Primărie, a căror contribuție este absolut necesară pentru evaluarea strategiei 
și stabilirea nivelului de prioritate al proiectelor, un rol important avându-l, 
bineînțeles, Compartimentul Implementare Proiecte și Biroul Proiecte cu 
Finanțare Europeană. 
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Structura de monitorizare și actualizare va fi responsabilă de 
coordonarea și administrarea efectivă a procesului de implementare a SSC, 
monitorizând activitățile echipelor de proiect.  
 

Atribuțiile Structurii de monitorizare și actualizare: 
 urmăreste implementarea Planului de actiune al SSC și a proiectelor 

din lista de proiecte prioritare; 
 monitorizează încadrarea în graficul de implementare a SSC; 
 identifică surse de finanțare pentru proiectele cuprinse în SSC; 
 menține legătura cu Autoritățile contractante, prin intermediul ADR 

Nord-Est; 
 coordonează și monitorizează activitatea echipelor de proiect; 
 monitorizează și evaluează modul de implementare a SSC. 

 

Structura de monitorizare și actualizare va avea obligația de a elabora 
următoarele documente de planificare: 
 Planul anual al acțiunilor de implementare a proiectelor prioritare 

și a celorlalte proiecte prevăzute în portofoliul de proiecte; 
 Planul anual financiar, care se ve întocmi pe baza planului anual al 

acțiunilor de implementare a proiectelor integrate prioritare. Planul 
financiar va indica fondurile necesare pentru realizarea proiectelor și 
sursele de proveniență ale acestora (bugete locale, bugetul de stat, 
programe europene, alte surse); 

 Situația anuală privind gradul de implementare a SSC. 
 

După aprobarea Strategiei Smart City, respectiv a proiectelor individuale, 
se vor constitui echipe individuale pentru implementarea fiecărui proiect, în 
funcție de specificul acestora. 

Implementarea fiecărui proiect în parte va fi realizată de echipele de 
proiect constituite la nivelul UAT Orașul Slănic-Moldova pentru respectivul 
proiect. Persoanele care vor face parte din echipele de proiect vor fi 
desemnate prin dispoziție emisă de Primarul Orașului Slănic-Moldova. 
Echipele de proiect ce se vor constitui vor fi compuse din 3-5 persoane: 
manager de proiect, manager financiar, responsabil cu achizițiile publice, 
numărul membrilor echipelor de proiect variind în funcție de complexitatea 
proiectului. Echipele de proiect sunt responsabile de implementarea efectivă 
a proiectelor individuale incluse în SSC. 
 

Responsabilitățile echipelor de proiect: 
 întocmesc fișele de post pentru fiecare membru al echipei; 
 organizează și desfășoară activități de implementare a proiectului; 
 asigură managementul financiar și tehnic pentru activitățile de proiect; 
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 întocmesc raportările de evaluare intermediare și finale solicitate de 
finanțator; 
 prezintă Structurii de Implementare a SSC, la cererea acesteia, stadiul 

implementării proiectului; 
 urmărește înscrierea în costuri, parametrii precum și în graficul de 

execuție a proiectului și a SSC. 
 

Este esențial ca aprobarea prezentei strategii de dezvoltare urbană să nu 
fie percepută ca punct final al unei elaborări tehnice și nici ca un document de 
fundamentare finalizat cu o listă de proiecte implementabile cu ajutorul 
instrumentelor de finanțare nerambursabile. Strategia Smart City reprezintă 
un instrument de guvernare a localității, flexibil și adaptabil în timp nevoilor 
în schimbare, care generează acțiuni publice și private cu valoare strategică 
pe termen lung pentru dezvoltarea competitivă a orașului și pentru reducerea 
disparităților din interiorul acestuia. 

Controlul rezultatelor implementării SSC se va realiza ca un proces 
continuu, urmărindu-se planurile anuale de implementare a proiectelor, 
alocarea de fonduri și încadrarea în limitele stabilite prin planul financiar anual, 
gradul de implementare a strategiei. 

Evaluările intermediare și finală ale succesului înregistrat în 
implementarea strategiei se vor face conform unor criterii clare, de către 
comisia amintită mai sus. Criteriile respective au un caracter dinamic, în 
sensul că pot fi modificate în cazul în care se constată că cele stabilite inițial 
nu oferă o imagine clară asupra stadiului de implementare. 

Un set inițial de astfel de criterii de evaluare va conține cel puțin 
următoarele puncte: 

 
Valoarea procentuală a totalului bugetelor proiectelor implementate sau 

în curs de implementare, în raport cu bugetul planificat inițial; 

Evaluarea impactului proiectelor implementate în raport cu rezultatele 
preconizate (succesul proiectelor individuale); 

Valoarea procentuală a fondurilor atrase din surse nerambursabile, în 
raport cu valoarea totală a proiectelor; 

Valoarea procentuală a fondurilor atrase din surse nerambursabile, în 
raport cu valoarea estimată a fi atrasă din astfel de surse. 

Evaluarea stadiului de implementare a strategiei va fi făcută cel puțin 
anual. O evaluare corectă și obiectivă va permite generarea de măsuri 
corective asupra eventualelor rezultate nesatisfăcătoare, precum și de măsuri 
care să preîntâmpine apariția unor astfel de situații în perioada următoare. 
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Indicatorii de rezultat care vor fi utilizați pentru monitorizarea 
implementării Strategiei Smart City și a proiectelor incluse în aceasta 
trebuie să fie în concordanță cu indicatorii stabiliți pentru accesarea fondurilor 
europene. Întrucât lista acestor indicatori nu este disponibilă la momentul 
elaborării Strategiei Smart City, va fi necesară actualizarea indicatorilor 
propuși la momentul cunoașterii acestora. 

 
Tab. 5.1. Indicatori de monitorizare a implementării Strategiei Smart City 

Nr. Proiect Indicatori de monitorizare 

P1.  Sistem integrat pentru monitorizarea 
rețelelor de utilități 

Instituții publice sprijinite să 
dezvolte servicii digitale, 

produse sau procese 

Utilizatori de servicii și aplicații 
digitale publice 

P2.  

Sistem integrat de monitorizare a calității 
apei și pentru prevenirea inundațiilor prin 
instalarea de senzori specifici și alertarea 
populației în cazul situațiilor cu potențial 

pericol 

Instituții publice sprijinite să 
dezvolte servicii digitale, 

produse sau procese 

Utilizatori de servicii și aplicații 
digitale publice 

P3.  Sistem de măsurare a calității aerului și 
monitorizare a nivelului de poluare. 

Populația care beneficiază de 
măsuri privind calitatea 

aerului 

P4.  

Centrul operațional pentru monitorizarea 
parametrilor de eficiență energetică, 
indicatorilor de performanță si pentru 

prioritizarea intervențiilor și investițiilor 

Instituții publice sprijinite să 
dezvolte servicii digitale, 

produse sau procese 

Consum final anual de energie 

P5.  Sistem integrat de management al 
deșeurilor 

Emisii de gaze cu effect de 
seră estimate  

Consum final anual de energie 

P6.  

Montarea de sisteme pentru monitorizare și 
control al funcționării sistemelor de 

încălzire și climatizare în cazul clădirilor 
publice și rezidențiale 

Instituții publice sprijinite să 
dezvolte servicii digitale, 

produse sau procese 

Consum final anual de energie 
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P7.  

Proiect de susținere a investițiilor în soluții 
de tip „ BMS – Building Management 

Systems”, în vederea unei abordări eco în 
obiceiurile de consum ale cetățenilor 

Utilizatori de servicii și aplicații 
digitale publice 

Consum final anual de energie 

P8.  

„Smart-light” – Modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat public, prin 

introducerea sistemelor de 
telemanagement și adoptarea de soluții 

integratoare 

Emisii de gaze cu effect de 
seră estimate  

Consum final anual de energie 

P9.  Centru operațional orășenesc pentru 
managementul situațiilor de urgență 

Instituții publice sprijinite să 
dezvolte servicii digitale, 

produse sau procese 

P10.  Sistem inteligent integrat de management 
al transportului public 

Orașe și localități cu sisteme 
de transport urban digitalizate 

noi sau modernizate 

Numărul anual de pasageri ai 
transporturilor publice 

P11.  Slănic VeloCity -  Sistem integrat de 
mobilitate alternativă de tip bike sharing 

Orașe și localități cu sisteme 
de transport urban digitalizate 

noi sau modernizate 

P12.  Sistem „smart” de treceri de pietoni 
semaforizate 

Orașe și localități cu sisteme 
de transport urban digitalizate 

noi sau modernizate 

P13.  Sistem inteligent de management al 
parcărilor 

Orașe și localități cu sisteme 
de transport urban digitalizate 

noi sau modernizate 

P14.  
Aplicație de mobilitate urbană de tip 

„MaaS” (soluție integrată de facilitare a 
mobilității urbane ca serviciu) 

Orașe și localități cu sisteme 
de transport urban digitalizate 

noi sau modernizate 

Numărul anual de pasageri ai 
transporturilor publice 

P15.  
Platformă de promovare a oportunităților 

de investiții și a cooperării între investitorii 
locali și externi 

Intreprinderi care beneficiează 
de sprijin 
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P16.  
Dezvoltarea unei platforme integrate 

pentru monitorizarea situației cererii și 
ofertei de pe piața forței de muncă 

Instituții publice sprijinite să 
dezvolte servicii digitale, 

produse sau procese 

 

P17.  

Slănic Smart-Edu – Dotarea unităților de 
învățământ cu infrastructura specifică 
educației smart (dispozitive necesare 

învățământului on-line, plaforme digitale de 
e-learning, bibliotecă școlară virtuală, tele-

educație, e-catalog etc.) 

Capacitatea claselor din cadrul 
infrastructurilor din Domeniul 

învățământului care 
beneficiază de sprijin (noi sau 

modernizate) 

P18.  

Creșterea utilizării tehnologiei informațiilor 
și comunicațiilor în sistemul socio-medical, 

prin implementarea de soluții de tip e-
sănătate, utilizarea rețelelor de tele-

medicină, etc. 

Utilizatori de servicii și aplicații 
digitale publice 

 

P19.  Portal informatic de promovare turistică 
Utilizatori de servicii și aplicații 

digitale publice 

P20.  
Implementare sistem fizic și digital de 

semnalizare  privind accesul la principalii 
poli de atracție ai orașului 

Orașe și localități cu sisteme 
de transport urban digitalizate 

noi sau modernizate 

P21.  

Slănic Safe City – Platforma de 
management al securității urbane (camere 

video de supraveghere, camere LPR, 
camere radar, video content analysis etc.) 

Orașe și localități cu sisteme 
de transport urban digitalizate 

noi sau modernizate 

P22.  
Sistem informatic de tip ERP pentru 
creșterea performanțelor activității 

Primăriei Slănic Moldova 

Instituții publice sprijinite să 
dezvolte servicii digitale, 

produse sau procese 

P23.  

Dezvoltarea unei platforme on-line pentru 
depunerea și obținerea documentelor de 

natură fiscală, în vederea creșterii calității 
serviciilor oferite de administrația locală și 
reducerea/eliminarea timpului de așteptare 

al cetățenilor 

Instituții publice sprijinite să 
dezvolte servicii digitale, 

produse sau procese 

Utilizatori de servicii și aplicații 
digitale publice 

P24.  

Retro-digitalizare a documentelor din 
arhivă și administrarea electronică a 

documentelor din arhiva proprie 
operațională fiscala 

Instituții publice sprijinite să 
dezvolte servicii digitale, 

produse sau procese 
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P25.  

Integrare și interoperationalizare baze de 
date existente în cadrul instituției publice, 
în vederea reducerii/eliminării timpului de 

așteptare al cetățenilor 

Instituții publice sprijinite să 
dezvolte servicii digitale, 

produse sau procese 

 

P26.  

Slănic SmartCom – Dezvoltarea unei 
infrastructuri de comunicații performante, 
suport pentru aplicațiile smart-city de la 

nivelul orașului 

Utilizatori de servicii și aplicații 
digitale publice 

 

P27.  Implementarea platformei integratoare 
Smart-City. 

Instituții publice sprijinite să 
dezvolte servicii digitale, 

produse sau procese 

 

Monitorizarea implementarii și indeplinirii obiectivelor SSC 

Controlul rezultatelor implementării SSC se va realiza, în mod continuu, 
la toate nivelele structurilor organizatorice descrise, conform competențelor 
acestora. Se va urmari îndeplinirea Planului anual al acțiunilor de 
implementare a proiectelor prioritare, Planul anual financiar și 
Situația privind gradul de implementare a SSC. Evaluarea rezultatelor 
implementării proiectelor se va face de către Structura de implementare si 
de echipele de proiect pentru fiecare proiect derulat. 

În cadrul evaluării, se apreciază gradul de îndeplinire a obiectivelor și 
politicilor propuse în Strategia de dezvoltare, prin analiza efectelor pe care le 
au politicile și programele de dezvoltare asupra mediului de afaceri, 
economiei, infrastructurii, mediului social-cultural, și calității vieții populației 
din stațiune.  

Monitorizarea implementării și îndeplinirii obiectivelor proiectelor 

Monitorizarea activităților din proiect intră în sarcina managerului echipei 
de proiect. Acesta va asigura, cu sprijinul echipelor de proiect, elaborarea 
rapoartelor de progres privind stadiul implementării, a raportului final, 
întocmirea cererilor de rambursare a cheltuielilor, elaborarea previziunilor 
privind fluxurile financiare pentru proiectele individuale. 

Rapoartele de progres precum și rapoartele care însoțesc cererile de 
rambursare vor fi elaborate de echipa de proiect în colaborare cu consultantul 
care va asigura managementul proiectului. 

Monitorizarea continuă se va realiza saptămânal prin întâlnirile echipei 
de proiect, evaluându-se activitatea membrilor echipei de proiect, gradul de 
implicare a fiecărui membru, îndeplinirea responsabilităților specifice și, dacă 
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este cazul, făcându-se recomandări de îmbunătățire. Evaluarea continuă se 
va face și privind modul în care sunt consumate resursele implicate în proiect, 
înregistrarea în contabilitate a tuturor cheltuielilor efectuate așa cum a fost 
prevăzut în bugetul proiectului. 

Monitorizarea periodică se va face la finalizarea fiecărei etape, 
evaluându-se măsura în care activitățile planificate s-au desfășurat conform 
planului de implementare, în mod eficient și eficace: s-a respectat data de 
începere și finalizare, s-au desfășurat toate sub-activitățile, s-au obținut 
rezultatele previzionate cantitativ și calitativ. Daca va fi cazul și vor apărea 
factori perturbatori se vor lua măsuri de corecție pentru implementarea cu 
succes a proiectelor.  

Evaluarea finală se va realiza în ultima lună de proiect și va urmări 
modul în care s-a realizat implementarea cu succes a proiectului: 
îndeplinirea obiectivelor, obținerea rezultatelor măsurabile, desfășurarea 
eficientă și eficace a activităților planificate, satisfacția grupului țintă, etc.  
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7. CONCLUZII 

Într-o lume aflată în continuă transformare și, în același timp, într-o 
permanentă interconectare, capacitatea unui oraș de a se adapta noilor 
tendințe manifestate la nivel internațional joacă un rol esențial în dezvoltarea 
sa ulterioară. 

Oraşul inteligent presupune o anumită capacitate şi abilitate a factorilor 
de decizie administrativi de a stabili o serie de măsuri care să facă posibilă 
atingerea unor obiective ale politicii urbane, bazându-se pe anumite mijloace 
tehnologice contemporane ce fac posibilă dezvoltarea şi sprijinul comunităţilor 
locale. În acest sens, se pune tot mai mult accentul pe ideea de 
sustenabilitate, sau de dezvoltare durabilă, ceea ce înseamnă un tip sau o 
formă de dezvoltare economică ce asigură satisfacerea cerinţelor prezente de 
consum fără a le compromite sau prejudicia pe cele ale generaţiilor viitoare. 

Strategia Smart City este un document programatic ce are în vedere 
stimularea utilizării tehnologiilor cu impact pozitiv asupra calității vieții 
cetățenilor, protejării mediului, dezcoltării mediului de afaceri și dezvoltării 
durabile a comunității locale și a societății în general. 

Pentru ca un oraș să devină „smart”, este esențial ca, în primul rând, să 
existe: 

- O viziune comună pentru toate părțile implicate (locuitori, 
administrație, mediu de afaceri etc) 

- O decizie asumată politic de către administrația publică 
- Un plan de acțiune realist. 

Strategia Smart City a orașului Slănic Moldova pune bazele dezvoltării 
viitoare a orașului pe principii inteligente, oferind toate cele trei elemente 
prezentate anterior. 

Direcțiile de acțiune și portofoliul de proiecte incluse în Strategia Smart 
City sunt integrate cu toate celelalte documente strategice la nivelul orașului: 
Strategia de Dezvoltare Durabilă, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, Planul 
de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima, Planul Urbanistic General, prin 
aceasta asigurându-se o abordare unitară, care să asigure maximizarea 
efectelor măsurilor propuse, precum și o utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
existente sau care pot fi accesate prin finanțări nerambursabile în perioada 
2021-2027. 
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Actualizare si Elaborare Documente Integrate de 
Strategie: Strategie Locala Durabilă 2020-2027, 
Strategie Smart City, Plan de Mobilitate Urbană 

Durabilă pentru Unitatea Administrativ Teritorială 
Oraș SLĂNIC MOLDOVA 

Martie 2021 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României 
 

 

 

 
 

Informațiileconținute în prezentul 
document, nu pot fi utilizate, nu pot 

fi reproduse fără acordul scris al 
elaboratorului. 
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