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Rezumat. Principalele componente ale dezvoltării durabile – 
economia, ecologia şi echitatea – au o semnificaţie specială pentru oraşe 
contemporane, având în vedere consumul lor imens de bunuri şi servicii, cu 
un impact ecologic care se extinde și asupra zonelor învecinate. Provocarea 
sustenabilităţii oraşelor, care merge mână în mână cu calitatea vieţii, 
determină să se analizeze o serie de aspecte sociale, economice, ecologice, 
culturale măsuri, politică şi instituţională adaptate atât tendinţelor globale, 
cât şi caracteristicilor locale. 

Pe baza acestor considerente generale această lucrare îşi propune să 
investigheze implicaţiile soluţiilor inteligente pentru dezvoltarea durabilă a 
oraşului şi de a măsura gradul de pregătire al angajaţilor pentru soluţii 
inteligente. Aceste soluţii se concentrează pe sectoarele identificate ca fiind 
de bază pentru administraţia oraşului, educaţie, sănătate, transport etc. 
Studiul de caz este construit folosind o cercetare cantitativă şi calitativă 
pentru un oraş român de dimensiuni medii. Tehnici de cercetare 
exploratorie, combinate cu aplicarea unei metodologii de studiu au fost 
folosite pentru studierea pregătirii angajaţilor pentru soluţii inteligente. Un 
set de proceduri derivate a fost utilizat pentru colectarea şi analizarea a mai 
mult de 400 de observaţii de la o populaţie eterogenă. Acestea au fost 
corelate cu indicatori care să caracterizeze dezvoltarea durabilă oraşului, în 
aşa fel încât să subliniez impactul soluţiilor inteligente şi posibilităţile de a 
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utiliza instalaţiile lor în acest sens. Rezultatele arată că soluţiile inteligente 
sunt foarte recomandate pentru dezvoltarea durabilă în viitor. Din analiza 
studiului se evidenţiază că există suportul tehnologic, dar pregătirea şi 
înţelegere cetăţenilor cu privire la acest nou mod de evoluţie încă lipsesc. 

 
Cuvinte-cheie: oraş durabil; soluţii inteligente; indicatori; impact 

social; gradul de pregătire al angajaţilor. 
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1. Introducere 
 
În secolul trecut s-a înregistrat o creştere explozivă a populaţiei în oraşe 

(figura 1); mai mult de 50 la sută din populaţia lumii trăieşte în zonele urbane 
(Leeuwen, 2006, p. 268). Urbanizarea este cel mai important proces social care 
influenţează dezvoltarea economică şi starea mediului înconjurător. Ca soluţie 
pentru acest exod al populaţiei în zona urbană, lumea trebuie să investească în 
găsirea de noi căi pentru dezvoltare, fără a perturba mediul înconjurător. 

 

 
 

Figura 1. Creşterea populaţiei din zona urbană 
 
În acest caz, principalele componente ale dezvoltării durabile – economia, 

mediul sau ecologia şi echitatea sau coeziunea socială – au o semnificaţie 
deosebită pentru oraşele contemporane. Pentru oraşele actuale este foarte 
important modul în care acestea gestionează mediul, infrastructura şi resursele. 

În dezvoltarea oraşului sunt implicaţi o serie de factori cum ar fi 
economia oraşului şi disponibilitatea de locuri de muncă şi servicii, sănătate şi 
atragerea mediului urban, disponibilitatea de resurse (apa, materiale şi energie), 
precum şi spaţiul alocat pentru extindere. Toate acestea pot fi îndeplinite având 
în vedere progresul tehnologic. 

Pentru dezvoltarea urbană durabilă trebuie să fie luate în considerare 
dezvoltarea economică, de mediu şi socială, iar pentru toate ca toate acestea să 
se îndeplinească trebuie să se utilizeze soluţii şi tehnologii moderne. Acest 
lucru poate fi tradus în sisteme şi tehnologii care sunt deschise, dinamice şi 
integrate, oferind soluţii inteligente. Până în prezent, punerea în aplicare a 
soluţiilor inteligente pentru oraşe reprezintă o necesitate şi un real sprijin pentru 
dezvoltarea urbană durabilă. Cu ajutorul lor dezvoltarea oraşului din punct de 
vedere economic şi social poate fi realizată fără a perturba mediul înconjurător. 

Lucrarea noastră îşi propune o analiză empirică cu scopul de a investiga 
în ce măsură populaţia/salariaţii într-un oraş de dimensiuni medii din România 
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prezintă pregătirea pentru implementarea acestui tip de soluţii, bazat pe faptul 
că o comunicare pe internet a devenit o constantă a vieţii lor de zi cu zi. Având 
în vedere acest scop, articolul îşi propune să evidenţieze mai întâi principalele 
coordonate ale dezvoltării urbane durabile, precum şi priorităţile de utilizare a 
soluţiilor inteligente pentru dezvoltarea durabilă a oraşelor, iar acestea sunt 
urmate de discutarea studiului de caz realizat. 

 
2. Dezvoltarea durabilă a oraşelor 
 
Dezvoltarea urbană de astăzi este o problemă majoră la nivel mondial, care 

necesită o atenţie urgentă, din cauza intensificării activităţilor umane care folosesc 
resursele naturale fără motiv şi degradează mediul înconjurător. Dezvoltarea 
urbană este legată de calitatea vieţii şi într-un oraş inteligent sistemele economice, 
sociale şi de mediu promovează o viaţă sănătoasă, productivă pentru toţi cetăţenii. 

 Putem spune că dezvoltarea urbană este un sistem complex, care se referă 
la toate sectoarele economice, sociale şi culturale din oraş. 

 Una din problemele majore ale economiei actuale este de a utiliza 
resursele în mod eficient. Acest principiu impune conservarea şi utilizarea 
raţională a resurselor regenerabile, precum şi echilibrarea ritmului de exploatare 
a altor resurse şi rata lor de regenerare. O soluţie eficientă presupune că tot ce 
este luat de la natură pentru a fi utilizat să genereze alte substanţe utile şi bunuri 
pentru a fi reciclate. Aici putem evidenţia că este necesar să se utilizeze noile 
tehnologii informaţionale pentru a se asigura utilizarea eficientă a resurselor. 

 Dezvoltarea urbană durabilă este definită (Hald, 2009) sub forma de 
dezvoltarea care satisface nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea 
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. 

Oraşul viitorului a fost recunoscut ca o nouă etapă de dezvoltare urbană în 
care folosim resursele şi mediul eficient. Datorită dezvoltării diferite dintre 
oraşele lumii nu putem avea aceeaşi strategie pentru toate zonele urbane. 

 
3. Soluţii inteligente pentru dezvoltarea durabilă a oraşelor 
 
Soluţie inteligentă poate fi considerată ca o colecţie de noi tehnologii şi 

aplicaţii care permit prelucrarea, stocarea şi transferul de informaţii şi 
cunoştinţe la o varietate mare de utilizatori. În epoca noastră aceste soluţii au un 
impact major asupra vieţii umane şi a dezvoltării viitoare a societăţii. Pornind 
de la acest tip de tehnologii şi aplicaţii, o mulţime de idei despre noua imagine a 
oraşului sau oraşul inteligent pot fi identificate, aşa cum sunt publicate în multe 
cărţi, articole şi lucrări. Astfel de studii evidenţiază soluţii pentru dezvoltarea 
oraşului prin intermediul noilor tehnologii. 
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Figura 2. Orașul inteligent – un ansamblu de sisteme  

 
Printre priorităţile oraşelor se numără susţinerea aprovizionării cu apă, 

energie şi alimente, gestionarea deşeurilor şi reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră (IBM, 2010). Transformarea zonelor urbane în oraşe inteligente are în 
vedere aceste priorităţi. În oraşele în care soluţiile inteligente au fost puse în 
aplicare locuitorii consumă mai puţină energie şi spaţiul în care îşi desfăşoară 
activitatea este folosit eficient şi realizează mai multe activităţi cu aceeaşi cantitate 
de energie. În opinia noastră tehnologiile inteligente reprezintă o soluţie bună 
pentru dezvoltarea durabilă a oraşului. Oraşul inteligent poate fi considerat ca un 
grup de sisteme, în care oraşul integrează toate entităţile pentru a atinge un nou 
nivel de eficienţă. 

Oraşul inteligent poate integra şi optimiza toate sistemele pentru a atinge un 
nou nivel de productivitate, calitate şi eficienţă. Un oraş inteligent se bazează pe 
utilizarea de noi tehnologii în toate activităţile pentru îmbunătăţirea calităţii muncii 
şi a vieţii, pentru a reduce costurile şi a îmbunătăţi eficienţa. 

Oraşul inteligent a fost recunoscut ca o nouă etapă de dezvoltare urbană 
(IBM, 2010, Muyuan, 2011, Pike Research, 2010). Construcţia sa a devenit o 
preocupare internaţională. Soluţii pentru toate oraşele pentru a deveni mai 
inteligent pot fi găsite, dar nu poate fi aceeaşi soluţie pentru toate oraşele. Pentru a 
pune în aplicare un oraş inteligent priorităţile de top trebuie să fie luate în 
considerare. 
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Aceste tehnologii noi sunt încă un domeniu în studiu în multe ţări în curs de 
dezvoltare. Putem spune că nu se regăsesc oraşe în care soluţiile inteligente au fost 
în creştere fără ajutorul autorităţilor locale. Deci, putem spune că este foarte 
important să implice toate sectoarele din oraş în această direcţie. 

Noile tehnologii sunt elementul central pentru dezvoltarea durabilă în timpul 
nostru. Oraşul inteligent poate fi văzut ca un sistem nervos central al societăţii 
moderne în care comunicare, colectarea de informaţii şi activităţile comerciale 
depind, toate, de accesul la informaţii şi la internet. Cu aceste sisteme inteligente, 
persoanele fizice şi organizaţiile ar putea funcţiona mult mai eficient. 

 
4. Studiu de caz. Metodologie 
 
4.1. Metodele utilizate pentru colectarea datelor 
 
Studiul s-a concentrat pe zona centrală a administraţiei oraşului, educaţie, 

sănătate, transport etc. Acest lucru a fost realizat în rândul angajaţilor pentru un 
oraş românesc de nivel mediu, municipiul Râmnicu Vâlcea, în scopul de a 
investiga trei aspecte principale: 

• utilizarea infrastructurii de comunicaţii prezente – modul în care 
angajaţii percep utilizarea soluţiilor on-line în activităţile lor; 

• modul în care infrastructura de comunicare existentă este utilizată 
pentru activităţi de angajaţi; 

• dacă angajaţii consideră benefică relaţia stabilită între companii prin 
soluţii inteligente. 

Studiul a constat din 18 întrebări care vizează următoarele categorii: 
 informaţii generale despre angajaţi: vârstă, sex; 
 întrebări cu privire la modul în care infrastructura de comunicare 

existentă este utilizată pentru activităţile lor; 
 întrebări cu privire la modul în care relaţia de comunicare on-line 

schimbă relația dintre angajaţi; ei urmăresc să verifice dacă angajaţii 
sunt interesaţi de resurse on-line, precum şi avantajele şi dezavantajele 
utilizării modului on-line; 

 întrebări cu privire la modul în care angajaţii sunt interesaţi în lucrul 
on-line; 

 întrebări cu privire la modul în care angajaţii percep modificarea 
relaţiilor dintre companii prin folosirea soluţiilor inteligente. 

Metodologia se bazează pe datele primare colectate prin intermediul unui 
sondaj colectiv care conţine un atât întrebări deschise dar şi închise. Pentru 
colectarea datelor au fost dezvoltate interviuri structurate utilizând un format de 
chestionar dat. 
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4.2. Participanţii 
 
Subiecţii studiului au fost selectaţi din rândul angajaţilor din sectorul 

public din municipiul Râmnicu Vâlcea. Un set de proceduri derivate au fost 
utilizate pentru colectarea şi analizarea a mai mult de 400 de observaţii de la o 
populaţie eterogenă. 

După gen, eşantionul de populaţie este distribuit după cum se arată tabelul 
1. Există mai mulţi angajaţi de sex masculin decât de sex feminin. Această 
distribuţie este reprezentativ pentru populaţia generală a oraşului. 

 
Tabelul 1 

Distribuţia eşantionului în funcţie de gen 
Gen Procent 
M 57 
F 43 

 
După vârstă, distribuţia populaţiei eşantion este prezentată în tabelul 

2.Majoritatea angajaţilor au între 35 şi 45 de ani. Numărul angajaţilor tineri este 
foarte important pentru studiul nostru, deoarece aceştia sunt mai deschise la 
schimbări şi implementarea de soluţii noi. 

 
Tabelul 2 

Distribuţia eşantionului în funcţie de vârstă 
Vârsta Număr 
25-35 128 
35-45 167 
45-55 80 

mai mult de 55 25 
 
Cele mai multe dintre angajaţi sunt tineri. Distribuţia salariaţilor după 

vârstă evidenţiază faptul că numărul celor care au interes în utilizarea noilor 
tehnologii este cel mai important. Ei sunt, de asemenea, cei care au învăţat în 
şcoală cum să folosească internetul şi noile tehnologii pentru îmbunătăţirea 
comunicaţiilor şi altor activităţi. 

 
5. Studiul de caz. Analiză 
 
Studiul a abordat trei direcţii şi pentru fiecare parte am elaborat un set de 

întrebări. Rezultatele sunt prezentate pentru fiecare dintre cele trei categorii de 
întrebări: utilizarea infrastructurii în prezent, comunicarea on-line între angajaţi, 
folosind noile tehnologii pentru relaţia dintre companii. 
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5.1. Utilizarea infrastructurii existente 
 
Primul set de întrebări ale studiului de caz se referă la condiţiile hardware 

şi software din organizaţii, sondajul dezvăluind că toţi angajaţii au avut acces şi 
utilizează infrastructura de comunicaţii. Ei folosesc software şi infrastructura 
hardware de la locul de muncă de mai multe ori decât infrastructura de 
comunicaţii de acasă. 

 
Tabelul 3 

Frecvenţa utilizării 
Frecvenţa utilizării procent 

De câteva ori pe zi în fiecare zi 67,81 
De câteva ori pe zi la sfârşitul lunii 3,83 
De câteva ori pe zi în timpul proiectelor 28,36 

 
O importanţă deosebită trebuie acordată frecvenţei cu care angajaţii să se 

întoarcă la Internet pentru comunicare, documentare şi informare. Majoritatea 
angajaţilor folosesc de mai multe ori pe zi infrastructura pentru o comunicare 
eficientă (tabelul 3), confirmând necesitatea de corelare cu realitatea 
economică. 

Trebuie evidenţiat numărul mare de angajaţi care folosesc internetul 
pentru comunicare, documentare şi informare (78,34%), pentru formare 
(13.16%), pentru link-uri către alte organizaţii (9%) (Figura 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Utilizarea serviciilor Internet  

 
Analiza răspunsurilor evidenţiază faptul că angajaţii utilizează 

infrastructura hardware și software la locul de muncă şi soluţiile inteligente vor 
îmbunătăţi activităţile lor. 

 Angajaţii au evidenţiat faptul că noile tehnologii existente în prezent au 
schimbat modul în care ne informăm, de divertisment şi educare, precum şi 
modalităţile noastre de lucru, de a efectua cercetări, de a face afaceri şi a 
comunica unii cu alţii. 
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Putem să precizăm că noile tehnologii (Fernández-Maldonado, 2005, p. 2) 
au devenit omniprezente în ţările dezvoltate şi din ce în ce prezente în oraşele în 
curs de dezvoltare ale lumii, în timp ce în fiecare an, mii de noi dispozitive 
digitale şi aplicaţii sunt aduse în piaţă şi în mâinile a milioane de oameni. 

 
5.2. Comunicare on-line între angajaţi 
 
Comunicarea on-line este una dintre cele mai importante facilităţi oferite 

de tehnologia informaţiei pentru angajaţii din întreaga lume. Aceasta a reuşit să 
schimbe viaţa prin modul de a comunica mai uşor. Angajaţii comunică acum 
între ei în moduri diferite şi mult mai uşor în comparaţie cu ce exista în trecut. 
Ca rezultat afacerile s-au schimbat şi, de asemenea, s-au și  dezvoltat, prin 
utilizarea tehnologiilor de comunicare moderne. Angajaţii din sectorul public au 
multe beneficii, dar întâmpină şi multe bariere prin utilizarea tehnologiilor 
moderne de comunicare. 

 Conform răspunsurilor, există un număr foarte mare de angajaţi care cred 
că comunicarea on-line este esenţială în munca lor şi în interacţiunea cu alţi 
angajaţi (98,99%). Noi credem că această atitudine reflectă deschiderea spre noi 
tehnologii sau spre soluţiile inteligente. Numărul mare al celor care cred că 
relaţiile dintre salariaţi sunt îmbunătăţite printr-o comunicare on-line (tabelul 4) 
ne-a ajutat să tragem concluzia că utilizarea soluţiilor inteligente ar fi de un real 
sprijin pentru ei. 

Tabelul 4 
Comunicarea on-line 

Comunicare Procent 
Îmbunătăţită 91,46 
Neschimbată 8,42 

Mai rău 0,02 
 

Răspunsurile arată de asemenea că modul de comunicare on-line este 
considerat esenţial de către majoritatea angajatorilor în ceea ce priveşte 
reducerea costurilor şi timpului de desfăşurare a activităţilor. 

Utilizatorii evidenţiază, de asemenea, posibilitatea de a obţine informaţii 
suplimentare cu privire la un anumit subiect printr-o comunicare on-line cu alţi 
angajaţi, aceasta ajutându-i să îşi îmbunătăţească cunoştinţele. 

 În întrebarea deschisă referitoare la dezavantajele utilizării modului on-
line de comunicare răspunsurile ar putea fi grupate în următoarele categorii: 

 Accesibilitate  – unii angajaţi au subliniat dificultatea de conectare la 
internet în unele zone. 

 Identităţi false – o parte dintre angajaţi au evidenţiat că prin comunicarea 
on-line nu este permis oamenilor mereu să se vadă unii pe alţii. 
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 Timpul – chiar dacă, în multe situaţii comunicarea on-line reduce 
timpul necesar, angajaţii subliniază faptul că există unele situaţii în 
care o persoană așteaptă câteva ore sau chiar câteva zile pentru a primi 
un răspuns. 

Trebuie să avem în vedere şi dezavantajele pentru angajaţi în ceea ce 
priveşte utilizarea internetului şi a comunicării on-line, deoarece toate soluţiile 
inteligente viitoare se bazează pe internet şi comunicare. 

Primul dezavantaj evidenţiat de angajaţi în ceea ce priveşte utilizarea 
Internetului la locul de muncă pentru o lungă perioadă de timp este că acesta ar 
putea afecta corpul şi sănătatea creierului. Al doilea dezavantaj este faptul că 
angajaţii pot utiliza computerul companiei pentru scopuri dubioase. Dar 
avantajele determinate de reducerea costurilor şi timpului de desfăşurare a 
activităţilor sunt mult mai importante, deci este esenţial în epoca noastră de a 
folosi comunicarea on-line între angajaţi. 

 
5.3. Utilizarea noilor tehnologii pentru relaţia dintre organizaţii 
 
Comunicarea on-line poate ajuta companiile să comunice în mod eficient 

cu clienţii şi angajaţii. De asemenea, companiile o pot folosi ca mod de 
comunicare pentru a construi o relaţie bună cu clienţii lor. Acum, cele mai 
multe companii publice sau private au un site web prin care încearcă să îşi 
comercializeze produsele şi să ofere mai multe detalii despre afacerea 
companiei. Cele mai multe companii folosesc acum modul de comunicare on-
line pentru a face schimb sau a produce noi informaţii. 

Prima întrebare a acestei părţi a avut în vedere importanţa asocierii 
companiilor cu realitatea economică. Majoritatea angajaţilor (99,18%) au 
subliniat interesul asupra exemplelor reale oferite de alte companii pentru 
aceleaşi probleme pe care le întâmpină ele. 

Când au fost întrebați dacă preferă să lucreze on-line, majoritate declară 
că este foarte util modul de lucru on-line. În acest caz, se vor genera mai puţine 
deşeuri şi comunicarea on-line este un sprijin real pentru activitatea viitoare 
(97,32%). Noile tehnologii sunt privite ca o soluţie pentru a genera mai puţine 
deşeuri şi pentru protejarea mediului înconjurător. 

Ultima întrebare este cea care subliniază necesitatea unei soluţii 
inteligente pentru a permite comunicarea între companii. Analiza răspunsurilor 
evidenţiază faptul că angajaţii cred că prin soluţiile inteligente pot fi legate toate 
activităţile din cadrul organizaţiei, dar şi între organizaţii. Aceste soluţii vor 
reduce nevoia de folosire a resurselor naturale şi aceasta este prima cerinţă 
pentru a crea un oraş mult mai durabil şi inteligent. 
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6. Concluzii 
 
Urbanizarea este o problemă reală pentru societatea noastră. Prin urmare, 

o serie de probleme de mediu, precum şi problemele sociale şi economice 
caracterizează oraşele epocii noastre. Investiţia în progresul tehnologic pentru 
dezvoltarea oraşelor şi pentru rezolvarea provocărilor de mediu va rămâne o 
prioritate pentru autorităţi. O planificare urbană coerentă este necesară, în acest 
sens, pornind de la o analiză realistă a situaţiei actuale. 

 Analiza noastră care a investigat pregătirea angajaţilor dintr-un oraş faţă 
de implementarea de soluţii inteligente a dezvăluit faptul că prin comunicare 
on-line şi soluţii inteligente relaţia dintre salariaţi poate fi îmbunătăţită şi toate 
activităţile vor fi legate şi automatizate. 

Gestionarea eficientă a datelor şi informaţiilor prin utilizarea tehnologilor 
moderne este o soluţie pentru inovare, concurenţă şi productivitate. 

 Utilizând comunicare on-line, care ne oferă o mulţime de informaţii, noi 
putem selecta şi accesa, folosind cunoştinţele noastre, cea mai bună şi mai utilă 
soluţie şi putem produce noi cunoştinţe şi inovare. 

 Într-o criză economică nevoia de cunoaştere şi inovare este mai mare ca 
niciodată şi analiza pregătirii salariaţilor cu privire la utilizarea soluţiilor 
inteligente este foarte importantă. 

 
7. Mulţumiri 
 
Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
proiect numărul POSDRU-89-1.5-S-59184 „Performanţă şi excelenţă în 
cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”. 
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