
Primãria Municipiului Oradea face
paºi pentru transformarea oraºului
într-unul smart. În acest sens, muni-
cipalitatea a realizat o serie de pro-
iecte inteligente, dupã cum ne-au
spus reprezentanþii primãriei.

Aceºtia ne-au precizat cã paºii
parcurºi în dezvoltarea conceptu-
lui "Oradea Smart City" sunt:

"ü Canalizaþie subteranã - pro-
prietate municipalã;
ü Sistem video ºi tronsoane de

reþea municipalã de date;
ü Compania de Apã - sistem par-

þial de telecitire;
ü Termoficare Oradea

- sistem informatic
integrat pentru ci-
tirea ºi manage-
mentul contoa-
relor (în imple-
mentare);
ü OTL - e-tic-

keting, GPS, pa-
nouri de informa-
re, SMS ticket;
ü Mobile Pay, Ampar-

cat.ro, TelPark, Oradea City
Report ºi Oradea City App".

Sursele citate ne-au menþionat:
"La nivelul municipiului, pânã în
prezent am fãcut demersuri pentru
implementarea unor proiecte cum
ar fi «Oradea City Report» - o apli-
caþie prin care cetãþenii ne pot se-
siza online în timp real privind pro-
blemele din municipiu, cu poze,
iar, cu ajutorul acestei aplicaþii, Pri-
mãria le poate da rãspunsuri rapi-
de la solicitãri ºi poate lua mãsuri
rapide pentru a soluþiona proble-
mele sesizate de cetãþeni".

Conform surselor citate, autorita-
tea orãdeanã a implementat ºi ur-
mãtoarele mãsuri:

"ü transmitere de SMS-uri cetã-
þenilor care trebuie sã ridice sau sã

completeze documentaþiile de-
puse;
ü implementare cod QR pe note-

le de constatare a contravenþiilor
pentru parcãrile publice;
ü dezvoltarea pe portalul primã-

riei a unei platforme pentru achizi-
þia online a abonamentelor de par-
care, inclusiv notificarea deþinãto-
rilor de abonamente prin mesaje
SMS ºi e-mail înainte de expirarea
valabilitãþii abonamentelor;
ü sistem electronic pentru elibe-

rarea numerelor de ordine în ges-
tionarea fluxurilor de cetãþeni

din cadrul Sãlii Ghiºee-
lor;
ü transmiterea
de mesaje SMS
cãtre membri i
consiliilor de ad-
ministraþie din
cadrul unitãþilor

de învãþãmânt
referitoare la data,

ora, locul de organi-
zare a întâlnirilor".

O altã mãsurã adoptatã de
primãrie a fost înlocuirea unor cor-
puri de iluminat clasice cu cele cu
LED, pentru reducerea consumu-
lui. Reprezentanþii municipalitãþii
ne-au spus: "În cadrul sistemului
de iluminat public, dintr-un total
de 23.008 corpuri de iluminat,
avem 492 corpuri cu LED. Primãria
Municipiului Oradea are, de aseme-
nea, în vedere proiecte de investiþii
privind montarea de stâlpi inteli-
genþi".

La finele anului 2016, autoritatea
localã a demarat procedura de rea-
lizare a strategiei de informatizare
a municipiului Oradea.

Documentaþia a fost scoasã la li-
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La finele

anului 2016,

autoritatea localã a

demarat procedura de

realizare a strategiei de

informatizare a

municipiului

Oradea.

Municipiul Oradea face paºi
cãtre "smart city"

l Autoritatea localã a înlocuit unele corpuri de
iluminat clasice cu cele cu LED ºi vrea sã monteze
stâlpi inteligenþi
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citaþie ºi, ca urmare, Asociaþia IT
Cluj a întocmit "Strategia de infor-
matizare a Municipiului Oradea
2016 - 2020", scopul principal fiind
valorificarea potenþialelor finanþãri
nerambursabi le din perioada
2016-2020.

Îmbunãtãþirea
transportului local, în
atenþia municipalitãþii

Îmbunãtãþirea transportului local
este o altã componentã pe care
primãria s-a axat, dupã cum ne-au
spus sursele citate, adãugând cã
societatea de transport local (OTL
SA) a implementat sau are în curs
de implementare urmãtoarele pro-
iecte în vederea dezvoltãrii munici-
piului Oradea ca smart-city:

"ü Urmãrirea ºi monitorizarea în
timp real a deplasãrii mijloacelor
de transport prin implementarea
unui sistem GPS de urmãrire a aces-
tora, creând posibilitatea cãlãtori-
lor sã fie informaþi în timp real de
locaþia mijlocului de transport ºi de
timpul de aºteptare pânã la sosirea
în staþie. Astfel, în prezent, toatã
flota de autobuze ºi tramvaie OTL
SA este monitorizatã;
ü Dotarea cu afiºaje electronice a

staþiilor, în vederea comunicãrii cã-
tre cãlãtori a timpului de asteptare;
ü Achiziþia de zece tramvaie se-

cond hand în cursul anului 2017 în
vederea creºterii confortului cãlãto-
rilor (aceste tramvaie sunt moderni-
zate ºi dispun de sistem de climati-
zare), dar ºi în vederea reducerii
cheltuielilor de exploatare (având
un consum mai mic de energie).
Este prevãzutã pentru anul 2018
achiziþia de 20 de tramvaie second
hand ºi a zece tramvaie noi, de
nouã generaþie, cu scopul de a
creºte calitatea transportului;
ü A fost introdus sistemul e-tic-

keting în vederea monitorizãrii flu-
xului de cãlãtori de pe mijloacele
de transport ºi redimensionarea
capacitãþii de transport în funcþie
de solicitarea realã a cãlãtorilor,
precum ºi în vederea diversificãrii
tipurilor de legitimaþii de cãlãtorie,
cât mai adecvat necesitãþilor cãlã-
torilor;
ü Plata prin SMS a legitimaþiilor

de cãlãtorie, ca mãsurã de diversifi-
care a canalelor de vânzare, adre-

sându-se cãlãtorilor care se aflã în
zonele neacoperite de puncte de
vanzare, sau ar cumpãra legitima-
þii de cãlãtorie în afara programu-
lui de funcþionare a acestora;

- Notificarea prin SMS a persoa-
nelor care au abonamente privind
expirarea abonamentului lunar ºi
expirarea abonamentului de elev
sau student (ºi prezentarea redu-
cerii de care beneficiazã aceastã
categorie), scopul fiind acela de a
veni în întâmpinarea clientului
prin evitarea sancþionãrii acestuia
datoritã neîncãrcãrii abonamentu-
lui ºi de a prezenta facilitãþile de
care dispun;

- Montarea a zece automate de
bilete în punctele în care existã so-
licitare pentru achiziþia de legiti-
maþii de cãlãtorie, dar nu este ren-
tabilã menþinerea unui punct de
vânzare, scopul fiind facilitarea ac-
cesului la legitimaþiile de cãlãtorie
a cãlãtorilor din zonele respective".

În prezent, este în curs de imple-
m e nt ar e m ont ar e a a 1 6 0 d e
POS-uri în mijoacele de transport
OTL SA, pentru a crea posibilitatea
de achiziþie a biletului de cãlãtorie
în mijlocul de transport utilizând
cardul bancar, precum ºi dotarea
cu sistem de monitorizare a spaþiu-
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Strategia de
informatizare a
Municipiului Oradea
2016-2020
à Scopul: elaborarea planului de modernizare a Municipiului Oradea,

prin dezvoltarea suportului IT&C.

à Perioada vizatã: 2015-2025.

à Obiectivul general: definirea unui model informatic care sã gestione-

ze în mod unic toate categoriile de date ºi informaþii existente în cadrul

autoritãþii locale; sã asigure informarea corectã, completã ºi în timp

util; sã descrie etapele ºi procedurile necesare pentru ca Oradea sã de-

vinã Smart city.

à Ariile de intervenþie:

ü Guvernarea localã: module informatice integrate, arhivare

electronicã, circuitul documente, printing eficient etc.;

ü Energia: termicã, electricã, apã;

ü Siguranþa publicã;

ü Sãnãtatea, protecþia mediului, educaþia;

ü Transportul public;

ü Turismul.

à Principii în elaborarea strategiei:

ü "0" documente imprimate;

ü interconectarea tuturor datelor existente;

ü orientarea cãtre cetãþeni ºi firme;

ü creºterea numãrului de imput-uri de informaþii digitale;

ümigraþia cãtre "open source";

ü proiecte "finanþabile".
(continuare în pagina 12)
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lui din interiorul mijloacelor de
transport în vederea creºterii sigu-
ranþei cãlãtorilor împotriva ele-
mentelor infracþionale ºi reducerii
vandalizãrii mijloacelor de tran-
sport.

Conform surselor citate, adminis-
traþia localã va continua demersurile
pentru ca Oradea sã devinã
smart-city, prin derularea mai multor
proiecte inteligente. Acestea menþio-
neazã cã motivele pentru care Ora-
dea vrea sã devinã smart city sunt:
valorificarea avantajelor tehnologiei
informaþiilor, oportunitatea accesãrii

de fonduri europene, continuarea
proiectelor de tip smart, creºterea ca-
litãþii vieþii, consolidarea prezenþei ºi
a rolului societãþii civile.

În acest context, autoritatea loca-
lã ºi-a propus sã elaboreze strate-
gia integratã de informatizare, din
aceastã strategie de integrare a
componentelor IT&C în proiectele
2014-2020 fãcând parte: centrul de
monitorizare a traficului; moderni-
zarea iluminatului public; proiecte-
le de eficienþã energeticã a clãdiri-
lor ºi sistemele integrate pentru
centralizarea datelor.
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Municipalitatea Oradea a dezvoltat o aplicaþie interactivã - "Oradea City

Report", care are ca obiective creºterea vitezei de comunicare, elimina-

rea neînþelegerilor, creºterea implicãrii cetãþenilor în luarea deciziilor

ºi creºterea încrederii cetãþenilor în aparatul administrativ al primãriei

ºi în operatorii de servicii publice.

Acest instrument de administrare, monitorizare ºi management

prevede:

ü extinderea numãrului de dispecerate conectate, fiind vizate Luxten ºi

Electrica;

ü dezvoltarea aplicaþiei în varianta iOS;

ü posibilitatea marcãrii/urmãririi unor sesizãri favorite;

ü integrarea unui modul - hartã pentru utilizatori;

ü crearea unei secþiuni cu informaþii utile - trimiterea comunicatelor

de interes public direct pe dispozitivele mobile.

"Oradea City App" este aplicaþia oficialã

de prezentare ºi promovare a oraºului

Oradea ºi a staþiunii Bãile Felix, care

urmãreºte conºtientizarea ºi creºterea

notorietãþii destinaþiei turistice Oradea -

Bãile Felix, reducerea costurilor pentru

marketing ºi promovare, diversificarea

modalitãþilor de promovare, adaptarea ºi

actualizarea strategiei de promovare cu

noile tendinþe.

Platforma este gratuitã ºi promoveazã

obiectivele turistice (text, imagine,

contact, ghid audio, localizare, generare traseu), "concentrând informaþiile la

un «touch» distanþã", potrivit reprezentanþilor primãriei. Totodatã, printre

altele, aplicaþia urmãreºte integrarea serviciilor on-line (bilete transport,

tichete de parcare), promovarea agenþilor economici care oferã servicii pentru

turiºti, asigurarea unor hãrþi de navigaþie dedicate, informând în legãturã cu

evenimente de interes public, obiective turistice, restaurante ºi hoteluri, centre

comerciale, trasee turistice cu ghidaj audio, transport public, parcãri publice,

puncte de informare turisticã, baze de tratament, spa-uri, ºtranduri,

evenimentele din oraº.
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