
Viziunea proiectului +CityxChange este de 
a permite co-crearea viitorului în care vrem 
să trăim. Aceasta include dezvoltarea unui 
cadru și a unui instrument de sprijin pentru 
a permite o piață comună de aprovizionare 
cu energie, susținută de o comunitate 
conectată. Prin intermediul proiectului, 
orasele participante vor pietei existente, 
respectiv modele de afaceri care vor duce   

la dezvoltarea unor comunități energetice 
pozitive care să integreze e-Mobilitatea ca 
serviciu (eMaaS). Proiectul +CityxChange 
își propune să dezvolte și implementeze 
blocuri și districte energetice pozitive 
(PEB/PED) pentru a le integra ca parte a 
tranziției europene spre energie curată în 
orașe.

cityxchange.eu

‘’Co-crearea unor districte energetice pozitive, utilizând planificare și 
proiectare integrate, o piață comună a energiei și o comunitate de schimb’’

info@cityxchange.eu @PlusCities

Prototipăm Viitorul
Testăm soluțiile înainte de a le implementa. 
Dăm formă viitorului cu implicarea 
cetăţenilor prin intermediul proiectelor beta.  

Accelerăm Viitorul
Creăm noi abordări de sus în jos ale autorităților 
urbane și abordări de jos în sus prin implicarea 
cetățenilor, accelerând astfel adoptarea blocurilor 
și districtelor energetice pozitive. 

Planificare și 
Design Integrat
Modelare 3D și instrumente 
de suport decizional 
(DST).

Schimb de Informații la 
Nivel de Comunitate
Zone de testare a inovării, PlatForumuri, 
generația următoare de cetățeni inteligenți, 
campionate PEB etc.

PEB
Cartiere Energetice 
Pozitive

Activăm Viitorul
Creăm noi inovații, instrumente, tehnologii, 
servicii etc. pentru a permite dezvoltarea de 
blocuri și districte energetice pozitive. 

O Piață Comună 
a Energiei
Includem SRE, depozitarea și 
gestionarea energiei, 
blockchain, tranzacționarea 
energiei P2P, reţele 
energetice intra comunitare, 
vehicule electrice, infrastructura 
rețelei energetice.
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Co-creăm Viitorul în 
Care Vrem să Trăim



Acest proiect este finanțat din Programul de Cercetare și Inovare al Uniunii Europene 
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Alba Iulia Smart City îşi propune 
să utilizeze în mod inteligent 
informaţii, date şi tehnologii capa-
bile să răspundă provocărilor leg   
ate de adaptabilitate, flexibilitate, 
dezvoltare socială şi economică 
durabilă, energie şi mediu. Este 
deja un fapt dovedit faptul că 
integrarea sistemelor fizice, 
digitale şi umane în oraşe inteli-
gente sporeşte eficienţa procese-
lor, reduce costurile, îmbunătă-
ţeşte calitatea vieţii, asigură un 
viitor durabil, prosper şi incluziv 
pentru cetăţeni. Prin urmare, 
proiectul Smart City va aduce 
beneficii importante cetăţenilor 
din Alba Iulia, investitorilor şi 
turiştilor care vizitează oraşul. 

ALBA IULIA
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Stadionul municipal

Liceul militar

Amestec de clădiri de apartamente 
și clădiri educaționale

Clădiri industriale de liceu

În acest moment la nivel de 
oraş funcţionează mai multe 
soluţii legate de gestionarea 
inteligentă a energiei urbane şi 
clădirile inteligente. În cadrul 
proiectului + CityxChange, 
municipiul Alba Iulia se aşteap-
tă să dezvolte în continuare 
aceste soluţii şi să testeze 
posibilitatea de a avea un PEB 
la nivel local.


