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PROIECT DE SMART CITY

Primãria Sectorului 3 intenþioneazã
sã-ºi digitalizeze aproape complet

activitatea
Când vorbim de un oraº inteligent

nu vorbim doar de un oraº care utili-
zeazã cele mai noi tehnologii, ne-au
transmis, recent, reprezentanþii
mass-media ai Primãriei Sectorului 3
al Capitalei, care sunt de pãrere cã
tehnologia ºi, în cele mai multe ca-
zuri tehnologia informaþiei, repre-
zintã instrumentul care ajutã autori-
tãþile locale sã abordeze problemele

sociale, economice ºi de mediu mult
mai eficient ºi cu un grad mai mare
de responsabilitate, fapt ce ajutã la
obþinerea unei dezvoltãri economi-
ce durabile ºi a unei înalte calitãþi a
vieþii.

Privind conceptul de "smart city"
ca un mod eficient de organizare ºi
de dezvoltare urbanã, axat în jurul
nevoilor comunitãþii, prin interme-
diul unor procese inteligente, efi-
ciente ºi transparente, Primãria Sec-
torului 3 încurajeazã ºi sprijinã, po-
trivit oficialilor mass-media ai insti-
tuþiei, implicarea activã a cetãþenilor
ºi a celorlalte categorii relevante de
stakeholderi (agenþi economici, in-
stitute de cercetare, clustere etc.) în
gãsirea de soluþii eficiente pentru
problemele locale.

Unul din proiectele pe care Primã-
ria Sectorului 3 le are în vedere ºi

care se încadreazã în conceptul de
"smart city" cuprinde digitalizarea

instituþiei - Strategia de Digitali-

zare a Sectorului 3, în raport cu

Agenda  Digitalã  a  României. Re-
prezentanþii Primãriei Sectorului 3
ne-au transmis: "Ca urmare a de-
clanºãrii, la începutul anului 2017, a
unui amplu proces de auditare a sis-
temelor informatice din Primãria
Sectorului 3 ºi instituþiile subordo-
nate direct Consiliului Local al Sec-
torului 3 (Direcþia Generalã de Asis-
tenþã Socialã ºi Protecþia Copilului,
Direcþia Generalã de Taxe ºi Impozi-
te Locale, Direcþia Generalã de Poli-
þie Localã ºi Direcþia de Evidenþa
Persoanelor), se lucreazã în acest
moment la stabilirea paºilor strate-
gici pe care Sectorul 3 trebuie sã îi
facã pentru a-ºi digitaliza aproape
complet activitatea ºi pentru ca enti-

tatea administrativã în ansamblul ei
sã îºi eficientizeze, astfel, relaþia cu
cetãþenii. Concret, sistemele infor-
matice folosite în acest moment în
sistemul administrativ al Sectorului
3 vor fi integrate ºi vor fi fãcute noi
achiziþii hardware ºi software, astfel
încât Primãria Sectorului 3 sã se
transforme într-o instituþie capabilã
sã ofere servicii publice mult mai efi-
ciente ºi transparente, cu ajutorul
celor mai noi tehnologii.

Digitalizarea presupune arhivarea,
în format electronic, a tuturor docu-
mentelor instituþiei, proces care va fi
corelat cu organizarea unui Data
Center unde, odatã interconectate,
informaþiile colectate de-a lungul
timpului de direcþiile ºi subordona-
tele Primãriei Sectorului 3 vor servi
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"Primãria Sectorului 3
îºi propune extinderea

proiectului, prin
montarea a încã 768

de camere de
supraveghere video

care sã se alãture
infrastructurii de

câteva zeci de camere,
a cãror monitorizare

este asiguratã în
prezent de Poliþia

Localã a Sectorului 3".



drept bazã pentru o serie de rapor-
tãri relevante legate de problemele
ºi provocãrile administrative cu care
se confruntã cetãþenii Sectorului 3,
dar ºi pentru estimarea gradului de
încãrcare ºi eficienþa fiecãrui angajat
al primãriei. Odatã cu digitalizarea,
datele ºi informaþiile cu caracter pu-
blic vor putea fi accesate de cãtre
cetãþeni în timp real, fapt ce va redu-
ce ºi, eventual, va elimina nevoia de
a sta la cozi. Totodatã, procesul de
digitalizare are în vedere ºi mãsuri
menite sã asigure confidenþialitatea
ºi securitatea datelor sensibile, o
mãsurã pe care orice demers menit
sã susþinã conceptul de «smart city»
trebuie sã o aibã în vedere".

Un alt proiect al Primãriei Secto-

rului 3 în domeniul "smart-city"

este extinderea proiectului

„Creºterea siguranþei ºi preveni-

rea criminalitãþii în Sectorul 3" -

768 de camere de supraveghere

în Sectorul 3. În prezent, proiectul
„Creºterea siguranþei ºi prevenirea
criminalitãþii în Sectorul 3" asigurã,
potrivit oficialilor Primãriei Sectoru-
lui 3, creºterea siguranþei locuitori-
lor, prin supravegherea video per-
manentã a unor zone sensibile, cu
grad ridicat de infracþionalitate,
pentru a putea determina condiþiile
ce favorizeazã fenomenul infracþio-
nal precum ºi pentru identificarea, în
stare incipientã, a infracþiunilor,
astfel încât sã se poatã lua mãsuri
pentru reducerea acestora.

Primãria Sectorului 3 îºi propune
extinderea proiectului, prin monta-
rea a încã 768 de camere de supra-
veghere video care sã se alãture in-
frastructurii de câteva zeci de came-
re, a cãror monitorizare este asigura-
tã în prezent de Poliþia Localã a Sec-
torului 3. Astfel, vor putea fi monito-
rizate, în timp real ºi neîntrerupt, toa-
te parcurile, locurile de joacã, unitã-
þile de învãþãmânt din Sectorul 3
(creºe, grãdiniþe, ºcoli, licee), precum
ºi o serie de puncte identificate de
Poliþia Localã a Sectorului 3 ca nece-
sitând o mai atentã supraveghere.
Dincolo de supravegherea video,
proiectul îºi propune ºi detectarea,
cu ajutorul senzorilor montaþi pe ca-
mere, a unor evenimente spontane
(aglomerãri umane ºi de maºini,
creºterea peste normal a zgomotu-
lui etc.), astfel încât gestionarea flu-
xurilor auto ºi pietonale din oraº sã
fie mai simplã ºi predictibilã.
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"InFocus- Smart Specialisation

at City Level" din cadrul Progra-

mului URBACT III este un alt pro-

iect pe care Primãria Sectorului 3

îl are are în vedere în domeniul

smart-city. InFocus este o reþea de
planificare de acþiuni din cadrul
programului URBACT III - finanþat
de Uniunea Europeanã -, formatã
din zece oraºe (Bilbao, Porto, Pla-
sencia, Ostrava, Bielsko-Biala, Fran-
kfurt am Main, Bordeaux, Greno-
ble-Alpes, Torino ºi Sectorul 3 al
Municipiului Bucureºti) care urmã-
resc sã consolideze capacitatea
economiilor locale de a fi competi-
tive ºi de a crea locuri de muncã
prin poziþionarea optimã în noul
peisaj economic.

Oficialii Primãriei Sectorului 3
ne-au transmis: "Rezultatul implicãrii
Sectorului 3 al Municipiului Bucu-
reºti în aceastã reþea de planificare
este, dincolo de îmbunãtãþirea rela-
þiilor cu comunitatea de afaceri ºi
mediul academic, realizarea unui
Plan Integrat de Acþiune (Integrated
Action Plan - IAP) în domeniul dez-
voltãrii economice bazate pe cerce-
tare, dezvoltare ºi inovare, plan care
va fi gata pânã în mai 2018.

În vederea elaborãrii Planului de
Acþiune Integratã, Sectorul 3 al Mu-
nicipiului Bucureºti a înfiinþat un

Grup Local de Sprijin, al cãrui scop
este acela de a reuni toate pãrþile in-
teresate ºi relevante de la nivel local
(departamente din cadrul admini-
straþiei publice locale, reprezentanþi
aleºi, reprezentanþi ai altor niveluri
de guvernare, autoritãþi de manage-
ment, agenþii locale, agenþi econo-
mici, antreprenori, organizaþii negu-
vernamentale, asociaþii profesiona-
le, clustere etc.), pentru a se asigura
o abordare integratã ºi participativã
la dezvoltarea politicilor publice
urbane.

Ca urmare a procesului colaborativ
din cadrul Grupului de Sprijin, Pri-
mãria Sectorului 3 va adera la un pol
creativ ce urmeazã a fi înfiinþat de
cãtre unul dintre membrii grupului
de lucru. De asemenea, Primãria
Sectorului 3 încurajeazã ºi sprijinã
dezvoltarea clusterelor, municipali-
tatea primind invitaþia de a se alãtu-
ra primului cluster de IT din Bucu-
reºti, Different Angle Cluster, mem-
bru în cadrul grupului de lucru. Mi-
siunea clusterului este aceea de a
dezvolta soluþii menite sã punã
Bucureºtiul pe harta oraºelor
inteligente".

Primãria Sectorului 3 al Capitalei

mai are în vedere ºi alte proiecte

menite sã încurajeze mobilitatea

urbanã a cetãþenilor cu ajutorul

mijloacelor de transport nepo-

luante. Instituþia vrea sã încurajeze
mobilitatea urbanã, prin implemen-
tarea de programe de bike-sharing
ºi instalarea de staþii de încãrcare
pentru vehiculele electrice.

În acest sens, a fost încheiat un
protocol de colaborare cu Asociaþia
Green Revolution, pentru sprijinirea
proiectului de bike-sharing "I'Velo",
în sensul amenajãrii de puncte de
bike-sharing în Sectorul 3. Primul va
fi amenajat anul acesta, în Parcul
Titan.

În privinþa staþiilor de încãrcare
pentru vehiculele electrice, se fac
demersuri pentru accesarea de sur-
se de finanþare nerambursabile ºi
pentru obþinerea avizelor necesare
de la celelalte autoritãþi cu atribuþii
complementare domeniului.

Primãria Sectorului 3 are în ve-

dere ºi dezvoltarea unui Grup de

Acþiune Localã în vederea acþiu-

nii în comunitãþile dezavantaja-

te din Sectorul 3. Grupul de Acþiu-
ne Localã (GAL) este un concept
european, care promoveazã ideea
intervenþiilor în comunitãþile mar-
ginalizate, folosind fonduri neram-
bursabile, pe baza unor linii strate-
gice rezultate din colaborarea din-
tre autoritãþile locale, agenþii eco-
nomici ºi ONG-uri. Puterea de deci-

zie privind mãsurile de intervenþie
ale GAL stã în mâna societãþii civile
ºi a agenþilor economici din zona
marginalizatã, autoritatea fiind cea
care se angajeazã sã conlucreze
pentru realizarea proiectelor co-
mune, susþinându-le prin toate
pârghiile legale administrative pe
care le are.

Sectorul 3 a fãcut deja demersurile
necesare pentru a înfiinþa un GAL ce
se va adresa comunitãþii din zona 23
August- Faur-Republica, fostã zonã
industrialã, în plinã dezvoltare, unde
comunitatea are nevoie de interven-
þii pe plan educaþional, de sãnãtate
ºi reconversie profesionalã, astfel
încât sã poatã rãspunde noilor nevoi
generate de ritmul de dezvoltare al
zonei în care trãieºte. GAL, înfiinþat
la iniþiativa Primãriei Sector 3, îºi va
finanþa programele de intervenþie
cu fonduri europene destinate aces-
tei structuri organizaþionale ºi îºi va
începe activitatea prin întocmirea
Strategiei de Dezvoltare Localã apli-
catã exclusiv pe zona 23 August -
Faur-Republica, document progra-
matic care va fi gata pânã la sfârºitul
acestui an.
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