
Primãria Municipiului Bucureºti a

atribuit, la finalul lunii martie, con-

tractul pentru elaborarea "Strate-

giei pentru dezvoltarea unui oraº

inteligent Smart City Bucureºti"

companiei Deloitte Consultanþã

SRL, parte a brandului internaþio-

nal Deloitte.

Primarul General, Gabriela Firea,

a declarat: "Bucureºtiul face paºi

concreþi pentru a deveni un oraº

smart, adaptat epocii în care trãim,

cea a tehnologiei informatice. Stra-

tegia pentru dezvoltarea unui oraº

inteligent Smart City Bucureºti va

stabili care sunt acþiunile prioritare

pentru ca Bucureºtiul sã devinã cu

adevãrat un oraº smart în toate

domeniile. De asemenea, scopul

acestei strategii este acela de a rãs-

punde problemelor reale ale Muni-

cipiului Bucureºti ºi de a ghida Pri-

mãria Municipiului Bucureºti în

formularea ºi implementarea pro-

iectelor pe care le va adopta ulte-

rior. Implementarea acestui pro-

iect va îmbunãtãþi nivelul de trai al

cetãþenilor ºi va aduce capitala

României la nivelul marilor capitale

europene".

Conform ofertei câºtigãtoare, va-

loarea contractului aferent "Strate-

giei pentru dezvoltarea unui oraº

inteligent Smart City Bucureºti" va

fi de 464.280 lei, fãrã TVA, cu o du-

ratã de prestare a serviciilor de 17

sãptãmâni de la data ordinului de

începere a proiectului.

Urmãtorii paºi pentru dezvolta-

rea infrastructurii Smart City-Bucu-

reºti vor fi implementarea acesteia,

pe termen scurt ºi mediu, în urmã-

toarele domenii: trafic manage-

ment, parking, iluminat, infrastruc-

turã, guvernare localã - administra-

þie inteligentã, siguranþã publicã,

inclusiv sistemul de urgenþã la ni-

velul Municipiului Bucureºti, ener-

gie (electricã, termicã, apã etc.) -

energie inteligetã, transport public

- mobilitate inteligentã, telecomu-

nicaþii - tehnologii inteligente,

mediu - clãdiri inteligente, energie

verde, turism - servicii turistice in-

teligente.

Prin implementarea Strategiei

Smart City, bucureºtenii vor bene-

ficia de infrastructurã de transport

public ºi drumuri adecvate, servicii

prin infrastructuri moderne, acces

la educaþie de calitate, acces la ser-

vicii medicale de calitate, inclusiv

pr i n i nt e r m e d i u l s i s t e m e lor

on-line, locuri de muncã, siguranþã

publicã, reducerea emisiilor de

CO2 ºi a poluãrii, reducerea impor-

turilor de energie.

Serviciile ce fac obiectul contrac-

tului constau în analiza situaþiei ac-

tuale a Municipiului Bucureºti ºi a

zonei limitrofe acestuia, expunerea

carenþelor ºi a problemelor din

municipiu ºi furnizarea unui pa-

chet de proiecte prioritare, etapi-

zate ºi eficiente, care sã rãspundã

necesitãþilor specifice ºi deficienþe-

lor reale cu care se confruntã Bucu-

reºtiul.

Primãria Municipiului Bucureºti a

publicat în data de 22.12.2017, în

Sistemul Electronic de Achiziþii Pu-

blice (SEAP), anunþul de participa-

re simplificat nr. 420487, în vede-

rea demarãrii procedurii privind

contractarea "Strategiei pentru

dezvoltarea unui oraº inteligent

Smart City Bucureºti". Au depus

oferte doi operatori economici:

Deloitte Consultanþã SRL ºi Asocie-

r e a S N S P A , F ac u lt at e a d e

Administraþie Publicã - UPB - ITS

România - CNRME - ALDUSI.

Acum câteva luni, primarul gene-

ral al Capitalei, Gabriela Firea, a de-

clarat cã pentru Bucureºti un mo-

del de management urban perfor-

mant îl reprezintã oraºul Viena:

"Cred cã pentru Bucureºti un mo-

del de management urban perfor-

mant este oraºul Viena. Vreau sã

aduc modelul vienez la Bucureºti

din toate punctele de vedere ºi în

ceea ce priveºte transportul, me-

diul, sãnãtatea, cultura, turismul,

nu în ultimul rând mediul de

afaceri".
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Deloitte Consultanþã va elabora
"Strategia pentru dezvoltarea
unui oraº inteligent Smart City

Bucureºti"
l Primarul General, Gabriela Firea: "Demersurile pentru
transformarea Capitalei într-un oraº smart au intrat în linie
dreaptã"

Acum câteva luni,

primarul general al

Capitalei, Gabriela Firea,

a declarat cã pentru

Bucureºti un model de

management urban

performant îl reprezintã

oraºul Viena.
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