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Proiectul pilot Alba Iulia Smart City
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„Alba Iulia – administrație publică digitală“ (POCA)



Implicarea cetăţenilor



Soluţii inovative pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot

 Lămpi LED
 Jaluzele exterioare automate
 2 cazane de înaltă eficienţă, automatizate
 Unitate de cogenerare
 Control variabil al climatizării/ ventilaţiei
 Sistem solar termodinamic (160 panouri şi pompe de căldură)
 Sistem automat de management energetic al clădirii (BEMS)

Reduceri de peste 60% - energie, emisii şi costuri de operare



Turism



“Îmbunătăţirea eficienţei energetice în apartamentele sociale prin 
soluţii de monitorizare inteligentă”

• Sisteme tip “casă inteligentă” instalate în 8 apartamente sociale

• Comparaţie înainte şi după implementare, pe o perioadă de 12 luni

• Informare utilizatori: facturi şi costuri, metode simple de economisire > 
comportament de consum

• Reducere > 11% consumuri de energie electrică şi apă caldă

• Propunere de modificare a ghidurilor de finanţare şi de includere a soluţiilor 
inteligente de monitorizare şi control

Contor inteligent > Priza inteligenta  > Termostat automat > Control mediu  >        
Senzor fum 
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PlastiCircle – Economia circulară a plasticului

• Proiect pilot de 4 luni, într-o zonă 
de blocuri

• 20 containere inteligente dedicate

• Platformă de înregistrare/ 
raportare/ sistem eco- puncte

• Comunicare online şi off-line

• Participare 254 familii/ 476 
cetăţeni

• Off-line > 3000, online >12000

• Calitate sortare: -12% materiale 
nedorite, 45% sortare mai bună

• Camion cu CAN-Bus, optimizare 
traseu, evitare containere goale şi 
eco-driving > reducere 11% a 
consumului
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