
EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE ÎN  
SMART CITIES 

Context: 

 Smart Cities sunt orașe reziliente și sustenabile energetic 

 Drumul către Smart City  necesită dezvoltarea rețelelor 
electrice inteligente (Smart Grids) 

 IEEE are două abordări: Smart Cities și Smart Village 
• Standardul internațional ISO 37120 „Dezvoltarea sustenabilă 

a orașelor inteligente” 

• În România există 103 municipii și 300 de orașe cu potențial 
de Smart City, dar și peste 2500 de comune și sate cu utilități 
nesatisfăcătoare (fără energie electrică, apă curentă, școli 
acreditate, dispensare etc.) 



În aceste sens, apar următoarele întrebări: 
– Care este stadiul actual de dezvoltare către orașele 

inteligente? 

– Ce criterii fac ca orașele sau comunitățile sa 
devina inteligente ? 

– Care (și dacă) sunt proiectele viitoare propuse de 
aceste orașe? 

– Cum poate deveni mai inteligent un oraș sau o 
comună? 

 



• Necesitatea de „Orașe reziliente” 

Între 2000 și 2013, dezastrele naturale au făcut 
pagube de $1700 miliarde la nivel global (studii 
realizate de Arup, RPA și Siemens). 

 Orașele trebuie să devină „orașe reziliente”.  

 Reziliența urbană: capacitatea persoanelor, 
a comunităților, instituțiilor, companiilor și a 
sistemelor din cadrul unui oraș de a supraviețui, 
adapta și crește indiferent de tipurile de stres și 
de șocurile acute pe care le întâmpină. 



Orașele trebuie să devină „cetăți energetice” cu 
producție locala  din surse regenerabile și cu stocare 

Aport de 
energie din 
sistem 



Cetățile energetice trebuie sa aibă reziliență 

 

Blackout 

 Ele trebuie sa își continue 
activitatea in regim normal 
sau redus (de supraviețuire), 
atunci când dispar 
alimentările din sistem 
(blackout) 

Consum redus dar rezilient 



Inițiativa Fundației Rockfeller (2013): 
„100 rezilient cities” 

 Printre aceste 100 de orașe care fac parte din 
platformă, se numără și Barcelona, Atena, Belfast, 
Paris, Roma, Rotterdam, Salonic, Londra, Lisabona. 
Pe când și orașul București? 

 Platforma oferă fiecărui oraș membru: 
– finanțarea unui Administrator Șef pentru Reziliență; 

– sprijin specializat pentru dezvoltarea unei strategii în 
acest sens; 

– apartenența la o rețea globală de orașe pentru 
împărtășirea de idei și soluții. 



Educația și instruirea în domeniul rețelelor 
inteligente 

Fundația Națională de Științe a Statelor Unite ale Americii (NSF) a 
identificat mai mulți pași cheie pentru a îndeplini cerințele forței de 
munca în domeniul energeticii și al orașelor inteligente. Principalul pas 
include sprijinirea cercetării în universități pentru a găsi soluții inovative în 
energetică și pentru a face procesul de educație eficient și motivant. 

Rolul universităților: 

1. Furnizarea unor absolvenți cu pregătire tehnică relevantă în domeniu; 

2. Îmbunătățirea calității curriculei în sensul satisfacerii cerințelor noilor 
job-uri din domeniul rețelelor inteligente; 

3. Încurajarea cercetării în domeniul tehnologiilor rețelelor inteligente; 

4. Construirea unor relații între mediul academic și industrie prin 
organizarea unor stagii de practică pentru studenți; 

5. Oferte de stagii de formare relevante pentru lucrătorii din industrie. 

6. Punerea in evidenta a tehnologiilor noi, emergente 



În SUA este implementat programul STEPS (strategic training 
and education in power systems) de îmbunătățire a curriculei 
în universități in domeniul: electronicii de putere, tehnologiei 
informației și comunicării, politicilor publice, economiei 
Cursurile in domeniul rețelelor inteligente pot fi ordonate pe 
următoarele niveluri: 
• Principiile de bază ale unui sistem electroenergetic; 
• Problematici complexe ale unui sistem electroenergetic 

(dinamica sistemelor, implementarea protecțiilor, utilizarea 
dispozitivelor FACTS etc.); 

• Cursuri despre provocările determinate de dezvoltarea 
rețelelor inteligente (sisteme de comunicație și securitatea 
lor, generarea energiei utilizând sursele regenerabile etc). 



Prin programul STEPS au fost introduse următoarele principii ale 
educației în domeniul rețelelor inteligente: 

•Implementarea unui sistem de instruire care să pornească din primii ani 
de facultate și să se încheie odată cu obținerea diplomei de absolvire; 

•Integrarea multidisciplinară a domeniilor ca: știința calculatoarelor, 
electronica si telecomunicatii, știința materialelor, management, 
economie, științele naturii etc. 

•Acordarea unei atenții sporite unor domenii și tehnologii ca: cyber-
securitate, tehnologia informației, utilizarea surselor regenerabile de 
energie, stocarea energiei 

•Corelarea mai bună a conținutului curriculei cu cercetările tehnice în 
domeniu, cu accent pe instruire și pe activități de laborator 

•Implementarea unor cursuri on-line care să încurajeze participarea 
studenților 



Exemple în Europa 

Consorțiul InnoEnergy: 
 Franța 

 Suedia 

 Belgia 

 Olanda 

 Spania  

 Germania 

 Polonia 

 Portugalia 

 

Programele de studiu sunt acreditate de către Institutul European de Inovare și 
Tehnologie (EIT). 



MCs SENSE  - Master in Smart Electrical 
Networks and Systems 

MSc SENSE reprezintă un program internațional ce constituie un important punct de 
plecare în ingineria, proiectarea și managementul rețelelor electrice inteligente. 

Cu o durată de 2 ani, programul oferă studenților posibilitatea aprofundării 
cunoștințelor în materie de tehnologii actuale și soluții inovative necesare tranziției de 
la infrastructura tradițională existentă la un sistem electroenergetic inteligent, stabil și 
activ.  După absolvirea cu succes, studenții programului sunt atestați cu dublă diplomă 
de la două dintre următoarele instituții: 

 Masterat Internațional în Inginerie Electrică în Rețele și Clădiri Inteligente, INP: Grenoble 
Institute of Technology, Franța 

 Masterat, KTH: Royal Institute of Technology, Suedia 

 Masterat în Inginerie Energetică, KU Leuven, Belgia 

 Masterat în Inginerie Electrică, TU/e: Eindhoven University of Technology, Olanda 

 Masterat în Inginerie Energetică, UPC: Universitat Politècnica de Catalunya · 
BarcelonaTech, Spania  



Domeniile de studiu abordează problemele precum: managementul 
capacității de transport, reducerea emisiilor de carbon, eficiența, 
flexibilitatea, fiabilitatea și sustenabilitatea sistemelor electroenergetice ale 
viitorului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectele includ proiectarea, operarea, controlul și monitorizarea, atât a 
componenetelor individuale, cât și a întregului sistem național. 

Stocarea energiei Clădiri și orașe inteligente 

Eficiență energetică Rețele electrice inteligente 

Combustibili  chimici Tehnologii nucleare 

Energii regenerabile 
Tehnologii curate pe bază de gaz și 
cărbuni 



MSc RENE – Master’s in Renewable Energy 

MSc RENE oferă posibilitatea aprofundării cunoștințelor privind cele mai 
importante tehnologii pentru integrarea surselor regenerabile și 
oportunitatea specializării în acest domeniu de interes, punând la dispoziție 
cursuri de inginerie, afaceri și cercetare. Programul durează 2 ani și implică 
universități și școli de prestigiu din Europa: 

 Masterat în Inginerie Energetică și Management, IST: Instituto Superior 
Técnico, Portugalia; 

 Masterat, KTH: Royal Institute of Technology, Suedia; 

 Atestat în Energie și Mediu: Tehnologii Științifice și Management (STEEM), 
École Polytechnique, Université Paris-Saclay, Franța 

 Masterat în Inginerie Energetică, UPC: Universitat Politècnica de Catalunya - 
BarcelonaTech, Spania 



MSc Energy for Smart Cities 

Expansiunea rapidă a orașelor duce la apariția a noi provocări în materie de 
design urban, infrastructură civilă și gestionare a energiei.  

MSc Energy for Smart Cities reprezintă un program internațional de 2 ani, 
realizat prin colaborarea a 4 universități europene: 

 Masterat internațional în Inginerie Electrică în Rețele Electrice și Clădiri 
Inteligente, la  INP: Grenoble Institute of Technology, Franța 

 Masterat, KTH: Royal Institute of Technology, Suedia  

 Masterat, KU Leuven, Belgia 

 Masterat în Inginerie Energetică, UPC: Universitat Politècnica de Catalunya - 
BarcelonaTech, Spania 

Absolvenții programului, atestați la final cu dublă diplomă la două dintre 
aceste instituții, au oportunitatea de a-și întări cunoștintele tehnice și de 
inginerie, de a dobândi noi abilități în domeniul afacerilor și tehnicilor 
manageriale inovative. 



Universitatea „Politehnica” din București 

I. Rețele Electrice Inteligente (Smart Grids) 
• Conceptul de Smart Grids (infrastructuri electrică și ICT, abordări și soluții) 
• Măsurarea cu contoare inteligente (energie electrică și termică, gaze, apă) 
• Conceptul de case și clădiri inteligente (managementul consumului de 

energie electrică și termică, senzori și aparate electrocasnice inteligente, 
comunicații de mare viteză, automobilul electric si statii de incarcare) 

• Automobilul electric (necesitatea de reducere a poluării prin electrificarea 
transportului) 

• Tehnologii de stocare a energiei electrice (pompare-acumulare, baterii de 
mare putere, etc) 

• Iluminatul inteligent în zone urbane și rurale (siguranta si economie de 
energie electrica) 

• Microrețea (microturbine, celule PV, stocarea energiei, prosumeri) 
• Rețele urbane de distribuție a energiei electrice (structuri moderne, 

automatizarea distribuției, monitorizare și control etc.) 
• De la Smart Grids la Smart Cities (Concepte și caracteristice ale orașului 

inteligent, aplicații ale tehnologiilor informației și comunicațiilor, Internet 
of Things, indicatori de evaluare) 

• Rețele electrice hibride: AC si DC 
 



II. Tehnologii avansate în sisteme 
electroenergetice 

• Integrarea surselor regenerabile (centrale 
eoliene, solare, hidrocentrale etc.) 

• Rețele electrice la tensiune continuă (niveluri 
de joasă, medie și înaltă tensiune) 

• Alimentarea cu energie electrică a orașelor și 
megaorașelor 

• Dispozitive FACTS (compensarea puterii 
reactive – SVC, STATCOM, controlul 
circulatiilor de putere – TCSC, UPFC, PST) 



III. Alte specializări 

• Energii regenerabile (sisteme fotovoltaice, 
sisteme de stocare a energiei regenerabile, 
energia geotermală și pompe de căldură, 
hidrogen și pile de combustie) 

• Tehnologii curate pe bază de gaz și cărbuni 
(cogenerare) 

• Tehnologii nucleare 



Conferințe și evenimente recente 
• How Energy Technologies are reshaping America‘s Cities. A 178 – City 

Survey, The USA Conference of Mayors, ianuarie 2016; 
• World Smart City Forum and World Cities Summit, 13 iulie 2016, 

Singapore; 
• Global Parliament of Mayors, 10-12 septembrie 2016, Haga; 
• Second IEEE International Smart Cities Conference, Trento, sept. 2017 
• Asia Pacific Smart Grid Forum, 27-28 septembrie 2016, Kuala Lumpur; 
• Smart Cities Week, 27-29 septembrie 2016, Washington DC; 
• Conferința Zilele ASTR „Orașul Inteligent”, 6-7 octombrie 2016, Tg. 

Mureș; 
• 14th European Week of Regions and Cities, 10-12 octombire 2016, 

Brussels; 
• IEEE International Forum Smart Grid for Smart Cities, 16-18 octombrie 

2016, Paris; 
• Smart City Expo World Congress, 15-17 noiembrie 2016, Barcelona; 
• 15th European Week of Regions and Cities, 9-12 octombire 2017, 

Brussels. 
 



Necesitatea formării unor consorții interdisciplinare 
cu participarea Universităților Politehnice, de 
Construcții, Arhitectură, Asociațiile Municipiilor si 
Oraselor din România și parteneriate private. 


