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Aportul politicilor şi strategiilor UE la dezvoltarea AmI 
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Rezumat. Iniţial concepută ca răspuns la dezvoltările 

tehnologice ce permit integrarea inteligenţei în mediile 

electronice cu accent pe aplicaţiile informatice, de 

comunicaţie sau divertisment, viziunea AmI reprezintă 

astăzi o abordare holistică a sistemelor cu suport 

tehnologic ce asigură sănătatea şi bunăstarea individu-

lui. Sesizând rolul Inteligenţei Ambientale în adresarea 

problemelor sociale curente, UE joacă un rol de o 

importanţă majoră în susţinerea viziunii AmI. Prin inter-

mediul politicilor şi strategiilor ce vizează societatea 

informaţională, precum şi a instrumentelor de sprijin 

pentru inovaţiile din domeniul TIC, UE constituie 

motorul principal de dezvoltare a viziunii AmI. 

Cuvinte cheie: Inteligenţa Ambientală, UE, strategii. 

Abstract. Originally designed as a response to 

technological developments that allow the embedding 

of intelligence in the electronic environment, with 

emphasis on computer applications, communication 

and entertainment, the AmI vision represents now-

adays a holistic approach to technology-supported 

health and wellbeing systems. Appreciating the role of 

Ambient Intelligence in addressing current social 

issues, EU plays a major role in supporting the vision 

of AMI. Through policies and strategies aimed at 

information society and support tools for innovations 

in ICT, EU is the main engine for the development of 

the AmI vision. 

Keywords: Ambient Intelligence, EU, strategies.
 

1. Introducere 

Aspiraţia∗spre o Europă unită este veche, pornind 

de la necesitatea aplanării conflictelor care au atras 

instabilitate şi schimbări în balanţa puterii în Europa 

de-a lungul secolelor, ceea ce a făcut ca mulţi să 

propună unificarea - sau măcar evoluţia unui sistem 

comun de guvernare - ca mijloc de a atinge pacea. 

Începutul Uniunii Europene coincide cu momentul 

înfiinţării Comunităţii Economice Europene – CEE, o 

piaţă unică a produselor şi serviciilor, şi a Comuni-

tăţii Europene pentru Energie Atomică – EURATOM 

(1957). 

Uniunea Europeană a fost creată: 
 pentru construirea unui spaţiu de stabilitate, 

respectând libertatea şi identitatea statelor membre; 

                                                 
∗ Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii, 

Bucureşti. 

 pentru cetăţenia europeană (drepturi fundamen-
tale, libertatea de mişcare, drepturi civice şi politice); 

 pentru crearea unui spaţiu de libertate, securitate 
şi justiţie; 

 pentru realizarea unui progres economic (piaţă 

unică, monedă unică); 
 pentru ca Europa să fie o voce unică în lume. 

având la bază următoarele principii: principiul 
libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi 

a libertăţilor fundamentale, precum şi principiul statului 
de drept. 

La începutul secolului XXI dezvoltarea societăţii 
informaţiei a devenit o realitate şi o necesitate la nivel 
mondial. Ea este impusă de dezvoltarea continuă, 

fără precedent şi într-un ritm susţinut a tehnologiilor 
informaţiei şi a domeniului telecomunicaţiilor, de 

schimbările sociale şi politice la nivel naţional, regio-
nal şi internaţional. 
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Comisia Europeană a lansat încă din anul 1999 

principalele direcţii strategice de dezvoltare informa-

ţională, în cadrul unor iniţiative succesive, e-Europe, 

e-Europe 2005 şi continuate apoi cu iniţiativa i2010 

[1], care promovează creşterea economică şi crearea 

de noi locuri de muncă în societatea informaţională şi 

în industriile media. 

2. Concepte 

Conceptul de inteligenţă ambientală a fost in-

trodus la sfârşitul anilor 90 ca o nouă paradigmă 

pentru mediile electronice ale perioadei 2010-2020. 

Conceptul se sprijină pe teoriile lui Weiser ce 

descriu o infrastructură mobilă integrată în mediile 

umane interconectate. 

Prin extinderea noţiunii de Inteligenţă Ambientală 

(IA), mediul ambiental inteligent (AmI) descrie un 

mediu fizic în care se întreţes senzori, actuatori 

(elemente de acţionare pentru executarea comen-

zilor), dispozitive de afişaj, şi sisteme de procesare, 

integrate în obiectele din jurul nostru şi conectate 

printr-o reţea, sensibile şi responsive la prezenţa 

oamenilor. 

Caracteristica „inteligenţă” se referă la faptul că 

mediul digital este capabil să analizeze contextul, să 

se adapteze la oamenii şi obiectele care se află în el, 

să înveţe din comportamentul acestora şi eventual să 

recunoască şi chiar să exprime emoţii. 

AmI crează medii adaptate şi sensibile la prezenţa 

umană. Conceptul urmăreşte integrarea cât mai 

armonioasă a utilizatorului în centrul unui sistem 

care-i satisface cerinţele, în cadrul căruia tehnologia 

tinde să devină neobservată sau cât mai invizibilă 

(fig. 1). 

3. Politici şi strategii UE ce vizează 
dezvoltarea AmI 

Iniţial concepută ca răspuns la dezvoltările teh-

nologice ce permit integrarea inteligenţei în mediile 

electronice cu accent pe aplicaţiile informatice, de 

comunicaţie sau de divertisment, viziunea AmI re-

prezintă astăzi o abordare holistică a sistemelor cu 

suport tehnologic ce asigură sănătatea şi bunăstarea 

individului. 

 

 
Fig. 1. Viziunea AmI: centrată pe utilizator. 
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În 2001, Grupul consultativ al Societăţii Informa-

ţionale şi de Comunicare ISTAG din cadrul Comisiei 

Europene a propus Inteligenţă Ambientală ca temă 

centrală a programului PC6. 

De asemenea, în cadrul iniţiativei i2010, se 

prevede, printre altele, „Promovarea unei societăţi 

informaţionale cuprinzătoare” [3] prin intermediul a 

trei iniţiative privind calitatea vieţii (tehnologii specifice 

pentru o societate îmbătrânită, vehicule inteligente, 

mai sigure şi mai nepoluate şi biblioteci virtuale digi-

tale) concretizate în proiecte pilot ale căror rezultate 

încep să se facă simţite prin implementarea Inte-

ligenţei Ambientale în domenii precum cel medical, 

energetic, transporturi, etc. 

În cadrul Programelor Cadru 7, multe proiecte de 

cercetare în domeniul AmI au beneficiat de sprinjin 

financiar din partea UE, ilustrând aspecte pozitive 

dar şi posibile implicaţii negative ale AmI (riscuri, 

ameninţări la intimitate). 

Urmând direcţiile generale impuse de programele 

de dezvoltare şi cercetare UE, s-a constatat că 

dezvoltarea şi implementarea inteligenţei ambientale 

este generată de: 

 nevoi de ordin economic şi social 

 priorităţi naţionale 

 contribuirea la eforturile internaţionale de 

cercetare-dezvoltare 

 dezvoltarea tehnologiilor specifice (TIC, Nano, 

Bio, Producţie) 

 aspectele legate de mobilitate& transport 

 preocupările ce ţin de energie, mediu şi sus-

tenabilitate 

 probemele legate de securitate 

Dezvoltarea Ambientului Inteligent este un in-

strument pentru a răspunde acestor provocări, prin 

intermediul unor tehnologii specifice care necesită 

implicarea minimă a utilizatorului, care se adaptează 

nevoii acestuia (adaptare la context), sunt neinva-

zive şi au interfeţe prietenoase. 

Mai recent, în 2009, ISTAG a publicat un raport 

asupra revizuirii strategiei TIC a Europei, în care se 

analizează tendinţele individuale, sociale şi în mediul 

de afaceri, precum şi tendinţele şi impactul tehno-

logiilor informatice şi de comunicare. Pentru AmI, 

acestea implică faptul că inteligenţa şi proiectarea 

socială sunt aspecte cruciale alături de inteligenţa 

cognitivă şi calcul. În concluzie, dezvoltarea Inteli-

genţei Ambientale a înregistrat un progres real, dar 

în acelaşi timp necesită restructurarea viziunii în 

ceea ce priveşte aplicaţiile sale. 

Aportul strategiilor şi politicilor UE la dezvoltarea 

conceptului de Ambient Inteligent constă în: 

–  anticiparea nevoilor generate de provocările 

sociale; 

–  definirea principalelor direcţii de cercetare; 

–  încurajarea cooperării; 

–  capacitatea de cercetare&dezvoltare; 

–  instrumente puternice de finanţare; 

–  diseminarea rezultatelor cercetării. 

4. Principalele domenii de impact ale 
acţiunilor UE asupra dezvoltării mediului 
ambiental inteligent 

Analizând impactul politicilor şi acţiunilor UE se 

desprinde ideea că Inteligenţa Ambientală - AmI 

nu are doar potenţialul de a adresa şi rezolva pro-

blemele şi provocările socio-economice pe termen 

lung, dar tehnologiile AmI pot deja susţine eforturile 

de implementare a obiectivelor şi strategiilor politice 

existente. Astfel, principalele domenii de impact ale 

acţiunilor UE asupra dezvoltării mediului ambiental 

inteligent sunt: 

– îmbunătăţirea calităţii vieţii (tehnologii speci-

fice pentru o societate îmbătrânită, pentru asigurarea 

confortului (acasă, la birou sau în maşină), a mijloa-

celor de relaxare, divertisment, securitate şi siguranţă. 
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– acţiuni menite să atenueze “decalajele digitale” cu 

caracter geografic şi social, integrându-se astfel în 

direcţiile programului de “e-Incluziune”. Garantarea e-
accesibilităţii, respectiv a posibilităţii de a depăşi 

obstacolele şi dificultăţile tehnice întâmpinate de 

persoanele cu dizabilităţi, dintre care un mare număr 

sunt persoane în vârstă, la încercarea de a se integra 

în societatea informaţională în condiţii de egalitate. 
– soluţionarea problemelor legate de eficienţa 

energetică, mediu şi sustenabilitate 

– utilizarea telemedicinei şi teleasistenţei în 

interesul pacienţilor şi al cetăţenilor europeni, al 

sistemelor de sănătate şi al economiei europene. 

– crearea de sisteme inteligente de transport. 
– utilizarea tehnologiilor de educaţie/învăţare 

orientate pentru a organiza cunoaşterea, a dezvolta 

reţele educative la nivel global şi pentru a sprijini 

omul în procesul de învăţare, ce se doreşte a fi 

continuu pe parcursul întregii vieţi. 

4.1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii (EUROPEAN 
ART-OF-LIVING) 

Calitatea vieţii este o preocupare majoră a euro-

penilor. Ea se traduce prin confort sau minimizarea 

efortului depus în mod curent în activităţile casnice, 

de la birou, maşină, etc., precum şi creşterea resur-

selor necesare pentru relaxare, divertisment, odihnă, 

hobby-uri, etc. 

Efortul poate fi de natură fizică, materială, inte-

lectuală, psihică. 

Resursele se referă la costuri, timp şi capabilităţi. 

AmI permite creşterea calităţii vieţii prin 

 minimizarea eforturilor (de toate tipurile); 

 creşterea şi menţinerea sentimentului de sigur-

anţă şi securitate; 

 integrare şi participare socială; 

 reformarea mediului pentru a servi intereselor 

individului. 

Prin automatizarea locuinţei de exemplu, se reduc 

costurile cu consumul de energie (efort de cost), 

anumite decizii se execută în lipsa omului (efort de 

timp), sentimentul de siguranţă se menţine prin 

existenţa unui sistem de monitorizare a sănătăţii, iar 

gradul de participare socială creşte prin conectarea 

la reţelele sociale sau cu rudele îndepărtate. 

Consumatorii beneficiază tot mai mult de noile 

tehnologii ale mobilităţii totale MT-4O (oricine-oriunde-

oricând-orice), precum şi de Entertainment industries - 

industiile de divertisment (de exemplu: travel industry, 

plug-and-play services, ShowBIZ industry). 

4.2. e-Incluziune 

Prin e-incluziune se înţeleg toate acţiunile care 

trebuie întreprinse pentru crearea unei societăţi infor-

maţionale incluzive, adică o societate informaţională 

pentru toţi. 
Obiectivele e-incluziunii stabilite în cadrul Confe-

rinţei Europene IT&C pentru o Societate Inclusivă, 

organizată la Riga de CE Europeană, Guvernul 

Letoniei şi preşedinţia Austriacă a Uniunii Europene, 

în anul 2006, printr-o Declaraţie Ministerială, sunt: 

 reducerea diferenţelor în ceea ce priveşte dis-

ponibilitatea, accesibilitatea, costul şi competenţele 

de ordin digital. Utilizarea TIC, în special a telefoniei 

mobile şi a serviciilor Internet, s-a răspândit rapid în 

rândul multor categorii de populaţie. În ultimii ani, 

diferenţele de ordin digital s-au redus în ceea ce 

priveşte criteriile de gen şi vârstă, sau între şomeri şi 

populaţia activă. Dar există diferenţe de ordin struc-

tural persistente, precum şi provocări majore cărora 

trebuie să li se facă faţă. 

 stimularea şi crearea unor condiţii de dezvol-

tare viabile pentru sectorul TIC pentru toţi; 

 politici şi legislaţie coerente şi eficiente; 

O serie de părţi interesate active în domeniu depun 

eforturi considerabile pentru a ameliora e-incluziunea, 
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prin e-accesibilitate şi formare. Cu toate acestea 

este încă insuficientă oferta de soluţii TIC la un preţ 

rezonabil şi adaptate la nevoi speciale. 

AmI contribuie la această iniţiativă prin încura-

jarea participării sociale a persoanelor în vârstă sau 

cu dizabilităţi, facilitarea interacţiunii cu tehnologia şi 

creşterea calităţii vieţii. 

4.3. Eficienţa energetică, mediu  
şi sustenabilitate 

AmI contribuie la protecţia mediului prin: 

 sisteme inteligente de utilizare a resurselor 

naturale (minerale, apă, aer, energie) şi umane; 

 utilizarea de “energii curate” (H2, solar, eolian, 

apă, maree, biomasă, etc.); 

 creşterea productivităţii agricole şi conservării 

biologice; 

 realizarea sistemelor de urmărire globală şi pre-

venire a dezastrelor naturale (inundaţii, erupţii 

vulcanice, cutremure, poluare); 

4.4. Telemedicină şi Teleasistenţă 

AmI oferă multe oportunităţi pentru ajutarea unei 

populaţii care îmbătrâneşte. 
e-Health sau e-Sănătatea reprezintă pe de o parte 

transpunerea serviciilor medicale informativ-consultati-

ve din spaţiul fizic în cel virtual, iar pe de altă parte se 

referă la crearea aplicaţiilor pentru TeleMedicină/ 

eDoctor, respectiv: consultanţă-diagnosticarea-

tratamentul-îngrijirea la distanţă; telemonitorizarea 

pacienţilor; livrarea medicamentelor prin teleshoping; 

implantarea de senzori la pacienţi şi e-controlul aces-

tora (tensiune, temperatură, greutate, analiza sângelui, 

etc.); conectarea la reţeaua europeană şi globală 

eSănătate- eHealth. 

Exemple de e-Servicii medicale: eTerapy/eTreat-

ment, TeleCare /TeleSurveillance, Health-on-Net/ 

Health-at-Home; DigiPoliclinica/eHospital; Mobile 

Knowledge Managementul Spitalelor, HEALTHtain-

ment si altele. 

4.5. Sisteme inteligente de transport 

Multitudinea tehnologiilor utilizate în sistemele 

inteligente de transport (ITS-Inteligent Transport 
Systems), oferă răspuns multor probleme referitoa-

re la transportul modern, aferent prelucrării informaţiei, 

comunicaţiilor, controlului automat şi electronicii 

funcţionale. Instrumentele oferite de ITS, denumite 

şi „Telematici în Transport,” se bazează pe trei 

elemente esenţiale şi anume informaţia, comuni-
caţiile şi integrarea, elemente care ajută operatorii 

de transport şi utilizatorii să ia decizii mai bune şi 

mai coerente. Aceste instrumente sunt utilizate pentru 

a economisi timp, bani şi vieţi omeneşti, pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi mediului, sprijinind 

dezvoltarea durabilă şi nu în ultimul rând creşterea 

productivităţii activităţilor comerciale. Acest ansamblu 

de subsisteme concepute şi bazate pe tehnologii 

avansate din domeniul microelectronicii funcţionale, 

digitalizate, telecomunicaţiilor mobile şi informaticii 

de proces, care sunt puse în slujba managementu-
lui ştiinţific de transport, au ca scop fundamental 

creşterea eficienţei şi siguranţei transporturilor 
inteligente. 

Printr-o de combinaţie de tehnologii AmI şi politici 

civic-fiscale, care se vor valorifica reciproc se va 

ajunge la următoarele progrese manageriale: 

– gestionarea traficului cu ajutorul unui sistem 
informatic de transport inteligent, cu facilităţi de 

modelare virtuală, dinamică, bazat pe informaţii 

achiziţionate în timp real sau cvasi-real, la nivelul 

întregului oraş (nu doar zonal sau stradal); 

– taxarea utilizării infrastructurii rutiere şi im-
pozitarea emisiilor de noxe, pe baza unor algoritmi, 
care iau în calcul condiţiile reale de trafic, care 

influenţează aceste emisii; 
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– furnizarea de servicii de localizare (pentru 

trafic, antiefracţie şi scop privat) şi navigare optimă 

pentru toate mobilele implicate în trafic, cu furnizare 

de informaţii privind condiţiile de trafic; 

– finanţarea sistemului de management al 
traficului – tot mai evoluat – din veniturile per-

manente, generate de activarea informaţională a 

serviciilor de navigare şi securitate. 

4.6. Educaţie şi învăţare 

Tehnologiile de educaţie/învăţare ce vor urma în 

scenariul de viaţa AmI vor fi special orientate pentru 

a organiza cunoaşterea, a dezvolta reţele educative 

la nivel global şi pentru a sprijini omul în procesul de 

învăţare, ce se doreşte a fi continuu pe parcusul 

întregii vieţi. 

Cele mai importante faze în organizarea informa-

ţională sunt: 

 achiziţia; 

 validarea; 

 reprezentarea; 

 diseminarea. 

Principalele unelte şi aplicaţii în viitorul scenariu de 

educaţie/învăţare vor fi dirijate de următorii factori: 

 mediu virtual şi comunitate virtuală; 

 folosirea unor Agenţi Inteligenţi în procesul de 

învăţare şi evaluare; 

 interfeţe adaptive şi interactive; 

 reţele educative la nivel local şi global; 

 tehnologie mobilă; 

 creşterea în capacitate şi viteză a calculatoa-

relor, micşorarea în dimensiune a acestora; 

 observarea evoluţiei echipamentelor; 

 comunicaţie şi tehnologie computerizată ieftină. 

5. Concluzii 

În urma eforturilor de cercetare depuse prin inter-

mediul proiectelor, se desprinde ideea că Inteligenţa 

Ambientală trebuie implementată în viaţa oamenilor 

într-un asemenea mod în care să permită tehnol-

giilor să satisfacă cerinţele reale ale utilizatorilor. 

Se introduc trei elemente fundamentale pentru 

realizarea noului model centrist: Omul, Planeta şi 

Profitul, având ca liant Prosperitatea Sinergetică. 

Omul reflectă mintea şi corpul şi nevoile ce rezultă 

în termeni de bunăstare şi sănătate. Corpul este 

direct legat de îngrijirea personală a sănătăţii şi se 

referă la diagnostic, monitorizare şi tratamentul 

bolilor într-o manieră adaptată pacientului. Mintea se 

referă la un stil de viaţă echilibrat într-o societate din 

ce în ce mai dinamică. 

Planeta reflectă mediul şi comunitatea, care la 

rândul ei priveşte binele comun şi grija faţă de 

celălalt. Fiecare persoană trebuie să participe social 

folosind propriile capacităţi. Din perspectiva societă-

ţii informaţionale, industria creativă se concentrează 

pe proiectarea şi exploatarea serviciilor inovative 

într-o societate deschisă în care contribuie fiecare 

individ. Mediul se referă la dezvoltarea sustenabilă a 

planetei care pretinde o schimbare globală în ceea 

ce priveşte utilizarea resurselor. Dezvoltarea suste-

nabilă îndeplineşte cerinţele actuale dar şi cele ale 

generaţiilor viitoare. Profitul se referă la prosperitatea 

Omului şi a Planetei, şi poate exista doar în con-

diţiile unui echilibru între Minte, Corp, Mediu şi 

Comunitate, care interacţionează pentru a reflecta 

hilibrat necesităţile şi satisfacţia [2]. 

Rolul autorităţilor publice şi al Uniunii Europene 

se face simţit în zone în care piaţa nu mai poate 

face faţa singură provocărilor sociale (creşterea şi 

îmbătrânirea populaţiei lumii, problemele cauzate de 

bolile cronice şi cheltuielile cu spitalizarea, decalajul 

digital, cererea de resurse naturale). În faţa acestor 

provocări, Europa deţine o poziţie puternică în termeni 

de investiţii, capacitate de cercetare&dezvoltare şi 

venituri din zonele tehnologice, precum şi anticiparea 

nevoilor ce provin din provocările de ordin social. 
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Tendinţa către un mediul ambiental inteligent oferă 

o oportunitate clară pentru industria europeană şi îi 

întăreşte poziţia de lider în zone precum comunicaţiile 

mobile, electrocasnice şi domotică, software integrat şi 

microelectronică. Va ajuta, de asemenea, la creşterea 

competitivităţii sectoarelor industriale. 
 

Acronime 
 
AmI      Ambient Intelligence 
ISTAG    Information Society Technology Advisory Group 
ITS      Inteligent Transport Systems 
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