
REPREZENTANÞII PRIMÃRIEI CAPITALEI:

"Crearea unui «smart city for smart
communities», - obiectivul principal

al Primãriei Bucureºti "

Reporter: În condiþiile în care
trendul actual este cel de imple-
mentare a proiectelor smart, ce
obiective de investiþii aveþi pentru
transformarea Capitalei într-un
oraº "inteligent"?

Primãria Capitalei: Obiectivul
principal al Primãriei Municipiului
Bucureºti este acela de a crea un
„Smart city for smart communi-
ties", prin utilizarea ºi încurajarea
utilizãrii tehnologiilor inteligente
în viaþa comunitãþilor umane în
scopul dezvoltãrii durabile a aces-
tora, în armonie cu natura ºi me-
diul înconjurãtor.

Facem precizarea cã, în data de
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Obiectivul principal al
Primãriei Municipiului

Bucureºti este acela de a
crea un „smart city for

smart communities", prin
utilizarea ºi încurajarea
utilizãrii tehnologiilor

inteligente în viaþa
comunitãþilor umane în

scopul dezvoltãrii durabile
a acestora, în armonie cu

natura ºi mediul
înconjurãtor, ne-au

precizat reprezentanþii
municipalitãþii. Potrivit

acestora, Bucureºtiul - "cel
mai populat oraº ºi mai

important centru industrial
ºi comercial al þãrii", cu o

suprafaþã de 228 kmp,
reprezintã una dintre

capitalele europene cu cea
mai mare densitate de

populaþie (1,859 milioane
de locuitori, în 2014).



29 martie, a fost atribuit contractul
pentru elaborarea "Strategiei pen-
tru dezvoltarea unui oraº inteli-
gent Smart City Bucureºti", compa-
niei Deloitte Consultanþã S.R.L.,
parte a brandului internaþional De-
loitte, în cadrul cãruia colaboreazã
mii de specialiºti din firme inde-
pendente din întrega lume. Astfel,
demersurile pentru transformarea
Capitalei într-un oraº smart au
intrat în linie dreaptã.

Valoarea contractului va fi de
464.280 lei, fãrã TVA, iar serviciile
ce fac obiectul acestuia constau în
analiza situaþiei actuale a Munici-
piului Bucureºti ºi a zonei limitrofe
acestuia, expunerea carenþelor ºi a
problemelor din municipiu ºi furni-
zarea unui pachet de proiecte prio-
ritare, etapizate ºi eficiente, care sã
rãspundã necesitãþilor specifice ºi
deficienþelor reale cu care se
confruntã Bucureºtiul.

Principalele domenii de Smart
Mobility pe care Municipalitatea se
va concentra în urmãtorii ani sunt:
ü Dezvoltarea unei reþele de cãi

de comunicaþii eficiente, integrate,

conectate la reþeaua externã ºi cu
diverse facilitãþi (strãzi, poduri,
pasaje, linii de tramvai ºi cãi ferate,
piste pentru biciclete ºi alei pieto-
nale, intermodalitate cu reþeaua
de metrou);
ü Promovarea Transportului Pu-

blic, respectiv achiziþia de vehicule
moderne, accesibile, atractive, efi-
ciente energetic ºi cu impact scã-
zut de mediu (noxe, zgomot, etc.);
ü Informarea cãlãtorilor în timp

real, sugestii de deplasare, acces la
internet;
ü Integrarea tarifarã pentru toþi

operatorii de transport public („Bi-
letul Unic", Account - Based Ticke-
ting System, Mobile Ticketing etc.);
ü Dezvoltarea de facilitãþi mo-

derne pentru cãlãtori (staþii ºi refu-
gii moderne, zone de schimb inter-
modal, etc.);
ü Facilitãþi pentru vehiculele

electrice (staþii electrice de încãr-
care, parcãri gratuite);
ü Sisteme de gestiune a parcãri-

lor, respectiv a locurilor de parcare
disponibile.

Reporter: Ce surse de finanþare

aveþi ºi ce buget alocaþi în acest an
pentru proiectele smart?

Primãria Capitalei: Implementa-
rea proiectelor smart presupune o
strategie bine pusã la punct, cu
etape clare ºi termene ferme de
implementare. Dupã ce firma câºti-
gãtoare a licitaþiei va pune la di-
spoziþia Primãriei Capitalei aceastã
strategie, proiectele vor intra în
faza de implementare.

Sursele de finanþare pentru pro-
iectele smart sunt bugetul local,
fonduri europene, bugetul naþio-
nal care cofinanþeazã fondurile eu-
ropene, precum ºi fondul de
mediu.

Mai mult decât atât, în paralel cu
proiectele care vor fi cuprinse în
strategie, Primãria Municipiului
Bucureºti a demarat deja o serie de
mãsuri importante ce au ca scop
îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor ºi
creºterea mobilitãþii cetãþenilor:
ü Crearea ºi implementarea unui

nou program de transport public
de cãlãtori cu autobuze urbane în
Judeþul Ilfov, cu legãturi la staþiile
de metrou;

ü Trecerea activitãþii de planifi-
care a transportului public local
pentru judeþul Ilfov de la Ministe-
rul Transporturilor la Asociaþia de
Dezvoltare Intercomunitarã pentru
Transport Public - Bucureºti - Ilfov;
ü Achiziþionarea a 400 de auto-

buze moderne Euro 6, proiect aflat
în proces de finalizare a licitaþiei;
ü Achiziþionarea a 100 de trolei-

buze, 100 de autobuze cu GNC ºi
autobuze electrice - în proces de
elaborare a documentaþiei;
ü Achiziþionarea a 100 de tram-

vaie moderne prin fonduri europe-
ne - în faza de elaborare a docu-
mentaþiei;
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Unul din domeniile de
Smart Mobility pe care
Municipalitatea se va

concentra în urmãtorii
ani este dezvoltarea
de facilitãþi moderne
pentru cãlãtori (staþii

ºi refugii moderne,
zone de schimb
intermodal etc).
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ü Realizarea unui sistem IT inte-
grat în domeniul transportului de
cãlãtori - în etapa de elaborare a
documentaþiei pentru finanþare cu
fonduri europene;
ü Sistem e-ticketing pentru re-

giunea Bucureºti-Ilfov- sistem inte-
grat cu bilet unic pentru toate mo-
durile de transport public (carduri
inteligente pentru cãlãtori, auto-
mate pentru emiterea cardurilor,
dispozitive de validare în toate ve-
hiculele ºi validarea obligatorie de
cãtre toþi cãlãtorii);
ü Modernizarea tramvaielor;
ü Achiziþionarea de staþii de spã-

lare automatã cu accesorii pentru
tramvaie, troleibuze ºi autobuze;
ü Achiziþionarea de sisteme de

climatizare - pentru parcul auto
existent al RATB;
üModernizarea depourilor RATB.

Reporter: Cum apreciaþi evoluþia
proiectelor smart, în general?

Primãria Capitalei: Prin imple-
menatarea strategiei Smart City,
vor fi dezvoltate proiecte comple-

xe, care vor integra toate serviciile.
Prin acest concept, va fi dezvoltat
un portal al Municipiului Bucureºti
ce va integra toate componentele

specifice smart city.

Reporter: Care sunt avantajele ºi
dezavantajele unui oraº smart?

Primãria Capitalei: Oraºul smart
este un oraº prietenos cu cetãþenii
sãi. Prin utilizarea tehnologiei
smart, Primãria Municipiului Bucu-
reºti va putea interveni în timp util
acolo unde sunt identificate di-
sfuncþionalitãþi ale unor servicii.

În ceea ce priveºte infrastructura
publicã localã, inclusiv în arealul
metropolitan, cetãþenii vor avea
acces la o aplicaþie ce le va permite
sã vadã în timp real miºcarea mijlo-
acelor de transport în comun, vor
putea fi efectuate plãþi online, con-
comitent cu introducerea cardului
unic pentru toate mijloacele de
transport în comun. Informaþiile
oferite cetãþenilor vor fi de maximã

acurateþe, deoarece mijloacele de
transport în comun vor fi dotate cu
sisteme inteligente.

Prin implementarea conceptului
de Smart City, cetãþenii Capitalei
vor beneficia de acces la educaþie
de calitate; servicii de calitate prin
infrastructuri moderne; acces la in-
formaþii pentru cetãþeni privind
consumul (energie electricã, apã,
gaz); acces la servicii medicale de
calitate, inclusiv prin intermediul
sistemelor on-line; infrastructurã
de transport public ºi drumuri
adecvate; preþuri accesibile pentru
cetãþeanul oraºului la produse ºi
servicii; locuri de muncã; siguranþã
publicã; reducerea emisiilor de
CO2 ºi a poluãrii; reducerea impor-
turilor de energie.

Municipalitatea nu considerã cã
existã dezavantaje ale implemen-
t ãr i i s t rat egie i Smart Cit y în
Capitalã.

Reporter: Care este bugetul total
de investiþii pentru acest an ºi ce
surse de finanþare aveþi?

Primãria Capitalei: Bugetul Pri-
mãriei Municipiului Bucureºti pen-
tru anul 2018 reflectã prioritãþile

actualei administraþii.
Astfel, pentru domeniul

sãnãtãþii, a fost alocatã
suma record de peste
111 milioane de euro.
Suma alocatã ASSMB
este destinatã atât re-
abilitãrii ºi modernizã-

rii spitalelor actuale, cât
ºi demarãrii unor noi

proiecte.
Pentru infrastructura rutierã

ºi fluidizarea traficului, dotãri, inve-
stiþii ºi subvenþii pentru transpor-
tul în comun, investiþii în lucrãri
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Municipa-
litatea a alocat, în

acest an, sectorului
sãnãtãþii, peste

111
milioane
de euro.

Pentru infrastructura
rutierã ºi fluidizarea

traficului, dotãri, investiþii
ºi subvenþii pentru

transportul în comun,
investiþii în lucrãri care vor

genera diminuarea
aglomeraþiei în trafic, PMB

a alocat peste 231
milioane euro.



care vor genera diminuarea aglo-
meraþiei în trafic, PMB a alocat pe-
ste 231 milioane euro. Pentru
îmbunãtãþirea sistemului rutier,
semaforizare inteligentã, manage-
mentul traficului, a fost alocatã
suma de 56 de milioane de euro.

De asemenea, Municipalitatea
demareazã 14 proiecte de construi-
re de parcãri subterane ºi suprate-
rane, suma alocatã pentru început
fiind de aproximativ 11 milioane
de euro.

Pentru construirea de locuinþe,
grãdiniþe ºi sãli de sport, Primãria
Capitalei sunt destinate 47,5 mi-
lioane euro.

Reporter: Care sunt cele mai
mari lucrãri de investiþii pe care le
veþi scoate la licitaþie pânã la fina-
lul anului?

Primãria Capitalei: Municipali-
tatea urmeazã sã atribuie o serie
de contracte ce au ca obiect pro-
iectarea, expertizarea ºi execuþia

de lucrãri cãtre operatorii ecomici
interesaþi (prin proceduri de achizi-
þie publicã/concesiune de lucrãri
în SICAP/SEAP) ºi cãtre Societãþile
ce aparþin Municipiului Bucureºti.

În ceea ce priveºte infrastructura
rutierã ºi fluidizarea traficului, Pri-
mãria Capitalei va derula urmãtoa-
rele lucrãri de investiþii:

à Supralãrgire ªoseaua Bucu-
reºti - Mãgurele;

à Prelungirea Strãzii Braºov între
ªoseaua Alexandriei ºi Prelungirea
Ghencea;

à Supralãrgirea tronsonului Ni-
colae Grigorescu - Splai Dudescu -
intersecþia Vitan Bârzeºti, etapa a
II-a;

à Pasaj rutier ªoseaua Colentina
- Doamna Ghica;

à Pod planºeu Piaþa Unirii;
à Întregire Splaiul Unirii - Zona

Bulevardul Mãrãºeºti - Hanul lui
Manuc;

à Supralãrgire Calea Griviþei ºi

Bulevardul Bucureºtii Noi;
à Strãpungere ºi supralãrgire

Str. Avionului, între ªos. Pipera ºi li-
nia de centurã, prin Drumul Nisi-
poasa, Str. Câmpul Pipera ºi str. Va-
dul Moldovei cu pasaj denivelat
peste calea feratã Bucureºti- Con-
stanþa, pe sub pista aeroportului
Aurel Vlaicu;

à Reabilitarea Bulevardului Ba-
sarabia, între ªos. Mihai Bravu ºi
ªos. Dudeºti-Pantelimon;

à Supralãrgire Calea Cãlãraºi ºi
Bulevardul Corneliu Coposu, între
str. Sf. Vineri ºi ªos. Mihai Bravu;

à Pasaj denivelat ªos. Petrica-
ni-ªos. Bucureºti Nord;

à Pasaj denivelat peste intersec-
þia ªos. Andronache - Bulevardul
Eroilor;

à Continuarea lucrãr i lor la
obiectivul de investiþii "Moderniza-
re ºi consolidare Pod Mihai Bravu";

à Reabilitare Pod Grant;
à Pasaj pietonal subteran Arcul

de Triumf.

Reporter: Care sunt cele mai im-
portante proiecte de infrastructurã
aflate în execuþie?

Primãria Capitalei:

� Modernizare Piaþa Eroii Re-
voluþiei ºi Pasaj Pietonal - dupã
aproape zece ani în care proiectul
a fost blocat, anul trecut a fost
semnat un nou contract pentru fi-
nalizarea lucrãrilor sistate în 2008.
Bugetul alocat pentru acest an
este de 1,7 milioane euro;
� Strãpungere Nicolae Grigores-

cu - Splai Dudescu (lucrarea este
aproape finalizatã). Mai sunt de
executat lucrãri neprevãzute în
contract: iluminat public, iluminat
arhitectural, semaforizare intersec-
þii ºi separatoare de sensuri. Buge-
tul alocat este de 4,3 milioane
euro;
� Penetraþie Splaiul Indepen-
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denþei - Ciurel. Finalizarea lucrãrii
este condiþionatã de relocarea
unor reþele ºi descãrcãri arheologi-
ce. Nodul Virtuþii va fi finalizat în
acest an. Bugetul alocat este de
17,8 milioane euro;
� Supralãrgire Fabrica de Gluco-

zã - buget de aproape 4,7 milioane
euro. În acest caz, lucrãrile vor fi
demarate la începutul lunii iunie a
acestui an ºi se vor face etapizat,
pe tronsoane. În cadrul proiectului,
vor fi amenajate patru intersecþii.
Pânã acum a fost atribuit contrac-
tul de execuþie, au fost obþinute
toate autorizaþiile, au fost expro-
priate toate terenurile care aparþin
persoanelor fizice, iar Municipalita-
tea întreprinde demersurile nece-
sare pentru exproprierea unor te-
renuri ce aparþin Ministerului Apã-
rãrii Naþionale ºi Ministerului Fi-
nanþelor Publice.

Lucrãrile la acest obiectiv de in-
vestiþii presupun extinderea de la
2 la 4 benzi de circulaþie, câte 2 pe
fiecare sens, construirea de piste

pentru biciclete, câte una pentru
fiecare sens, cu o lãþime de 1,5 me-
tri, construirea trotuarelor prevã-
zute cu alveole pentru plantarea
arborilor, bandã medianã cu o
lãþime de un metru ºi separator din
beton.
� Park and Ride-ul de la Cora

Pantelimon, cu o capacitate de 500
de locuri, pentru care s-a aprobat
PUZ-ul la începutul acestui an, a
fost definitivat proiectul ºi urmea-
zã sã înceapã lucrãrile. Bugetul alo-
cat este de 15 milioane euro.

Obiectivele principale ale Munici-
palitãþii sunt oferirea unor servicii
publice de calitate la costuri scãzu-
t e º i c r e ºt e r e a g r ad u lu i d e
satisfacþie a cetãþenilor.

Principalele provocãri ºi prioritãþi
ale Primãriei Municipiului Bucu-
reºti pentru dezvoltarea Capitalei
sunt transportul public ºi fluidiza-
rea traficului, modernizarea siste-
mului centralizat de termoficare ºi
investiþiile în sistemul de sãnãtate,
precum ºi consolidarea clãdirilor
c u r i sc se i sm i c º i pr ot e jar e a
clãdirilor monument istoric.

Reporter: Care este strategia au-

toritãþii pentru atragerea fonduri-
lor europene pânã în 2020?

Primãria Capitalei: Pentru atra-
gerea mai eficientã a fondurilor
europene, actuala administraþie a
înfiinþat Direcþia Generalã Manage-
ment Proiecte cu Finanþare Exter-
nã, Direcþie care nu exista pânã la
acest moment, de acest domeniu
ocupându-se doar câþiva angajaþi.
Acest departament va urmãri pro-
iectele care se deruleazã în prezent
cu fonduri europene ºi are ca
obiectiv elaborarea rapidã ºi efi-
cientã pentru atragerea cât mai
multor fonduri europene. Astfel,
creºterea capacitãþii administrati-
ve ºi a expertizei la nivelul Primã-
riei Municipiului Bucureºti repre-
zintã strategia Municipalitãþii pen-
tru atragerea fondurilor europene
pânã în 2020.

Reporter: Ce probleme ºi ce ob-
stacole legislative întâmpinaþi în
activitatea dumneavoastrã?

Primãria Capitalei: Municipali-

tatea se confruntã cu obstacole în
domeniul achiziþiei publice, care
necesitã o simplificare a legislaþiei.
Sistemul naþional actual de achizi-
þii se confruntã cu lipsa unor pro-
cese logice, o legislaþie dificil de
utilizat ºi de interpretat într-o ma-
nierã unitarã, cu schimbãri legisla-
tive frecvente ºi mai ales contesta-
þii numeroase. În acest domeniu al
achiziþiilor publice accentul trebu-
ie sã se mute de la procedurã la
proces, de la valoarea contractului
propriu-zis la costul întregului ci-
clu de viaþã al unei achiziþii, de la o
suprareglementare la o legislaþie
suplã, dublatã de instrucþiuni coe-
rente ºi actualizate.

De asemenea, pentru soluþiona-
rea problemelor întâmpinate, este
necesarã o mai bunã colaborare
între instituþiile centrale ºi cele
locale.

Reporter: Vã mulþumesc!

8 Bursa Construcþiilor nr. 3 / 2018

Smart City

urmare din pagina 7

Creºterea capacitãþii administrative ºi a expertizei la
nivelul Primãriei Bucureºti reprezintã strategia

Municipalitãþii pentru atragerea fondurilor
europene pânã în 2020.


