
INDUSTRIA SMART-CITY

Primãria Sectorului 1 vrea sã
implementeze un sistem de

management integrat al deºeurilor
Implementarea unui sistem de

management integrat al deºeurilor,

care sã permitã o colectare selectivã

realã ºi o sortare folosind echipa-

mente de ultimã generaþie, este

unul din proiectele Primãriei Secto-

rului 1 al Capitalei în domeniul

"smart-city" . Reprezentanþi i

mass-media ai Primãriei Sectorului

1 ne-au transmis: "Prin aceastã mã-

surã intenþionãm sã monitorizãm

permanent colectarea ºi selectarea

deºeurilor ºi sã comunicãm transpa-

rent cotele de reciclare atinse, Sec-

torul 1 dorind sã-ºi pãstreze renu-

mele de sector verde".

Un alt proiect "smart-city" pe care

Primãria Sectorului 1 îl are în vedere

este amenajarea unei staþii de trata-

re a deºeurilor pentru ca la groapa

de gunoi sã fie depusã o cantitate

de deºeuri redusã considerabil, sub

forma unui material inert, care nu

polueazã aerul Capitalei. De aseme-

nea, Primãria Sectorului 1 mai inten-

þioneazã sã construiascã o staþie de

concasare pentru ca deºeurile ma-

terialelor de construcþii sã fie recicla-

te ºi reintroduse în circuitul firesc,

eliminând depozitele necontrolate.

Alte proiecte de smart-city ale Pri-

mãriei Sectorului 1 sunt: construirea

unei staþii de compost, pentru ca din

gunoi uscat sã rezulte pãmânt de

flori; construirea unei staþii ce pro-

duce RDF (Refused Derived Fuel),

adicã combustibil alternativ.

Acesta poate fi folosit la CET Grivi-

þa pentru a produce energie sau la

viitorul incinerator pe care îl va deþi-

ne Primãria Municipiului Bucureºti;

introducerea de intranet în toate

unitãþile de învãþãmânt din Sectorul

1; plata taxelor ºi impozitelor locale

exclusiv online pentru a reduce

birocraþia.
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Smart City

Reprezentanþii mass-media ai Primãriei
Sectorului 1 ne-au transmis: "Prin aceastã

mãsurã intenþionãm sã monitorizãm permanent
colectarea ºi selectarea deºeurilor ºi sã

comunicãm transparent cotele de reciclare atinse,
Sectorul 1 dorind sã-ºi pãstreze renumele de

sector verde".


