
2020 2025 2030 2050 2020 2025 2030 2050

o strategie de promovare integrată de 

brand a orașului 
X Elaborarea strategiei de promovare de brand X

o strategie de promovare turistică X Elaborarea strategiei de promovare turistică X

Crearea unei platforme de promovare integrată a atracțiilor 

și evenimentelor orașului (portal, aplicație mobilă etc)
X

Implementarea planului de acțiuni conform strategiei de 

promovare turistică, incluzând identificarea și promovarea 

de produse turistice integrate și implementarea de soluții 

smart: aplicaţie mobilă cu tururi digitale de explorare 

urbană; aplicație mobilă și portal al orașului cultural-social-

turistic; ghid digital pe bază de coduri QR scanabile 

amplasate pe muzee, monumente istorice si de arhitectura    

X X

Crearea de mecanisme cât mai eficiente pentru 

operaționalizarea managementului evenimentelor cultural-

artistice de către Primărie

X

Dezvoltarea inițiativei Pitești Business Hub într-un hub activ 

de inovare de business și de cercetare, creând un spatiu de 

co-working si evenimente, o platformă de comunicare, 

învățare, promovare, networking pt business, educație și C-

D 

X X

Dezvoltarea de parteneriate  X X X
Strategia Integrată de Dezvoltare 

Urbană (SIDU) actualizată cu 

componentele Smart City, incluzând un 

plan strategic pentru adaptarea orașului 

la schimbările climatice și un 

Masterplan Strategic pentru gestionarea 

inundațiilor în oraș

X

Eelaborarea strategiei actualizate SIDU cu includerea 

componentelor smart city,  un plan strategic pentru 

adaptarea orașului la schimbările climatice și un Masterplan 

Strategic pentru gestionarea inundațiilor în oraș

X

Realizarea unui program integrat de gestionarea calității 

aerului, care să cuprindă: o soluţie inteligentă de măsurare 

a calităţii aerului bazata pe  reţele de senzori atât la punct 

fix cât și în mișcare

X

Realizarea unei Platforme de management integrat al 

parametrilor de mediu (aer, apa, sol)
X

Realizarea strategiei de management inteligent al deseurilor 

și includerea acesteia în SMID
X

Achiziția unei soluții de monitorizare, analiză predictivă și 

avertizare a atingerii capacității de umplere - 'containere de 

deșeuri inteligente'

X

Achiziția unei soluții inteligente de colectare, identificare, 

înregistrare și trasabilitate deșeuri, cu optiunea compactor 

cu energie fotovoltaică

X

Extinderea sistemului de supraveghere video cu  analiza 

video
X

Dezvoltarea/achiziția unei platforme de managementul 

alertelor
X

Dezvoltarea/achiziția unei platforme de promovare integrată 

a orașului
X

Elaborarea strategiei de comunicare X

Achiziția de mobilier stradal inteligent X

Achiziția unei aplicatii web-based pentru consultare publica X

Achizitia de solutii securizate de wi-fi public (în parcuri/piețe 

și în autobuze), cu portal de informare și de colectare date
X

Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană X

Realizarea unei platforme de gestionare a colectării 

deșeurilor și a unei aplicații mobilă asociată pentru cetățeni, 

cu localizarea pubelelor și nivelul aferent de umplere

X

Actualizarea strategiei energetice X

Elaborarea Programului de stimulare a mobilitatii 

alternative, verzi
X

Realizarea infrastructurii de mobilitate alternativă: a unei 

rețele  piste de bicicletă,  a unei rețele de stații de încărcare 

cu energie electrică pentru autovehicule, a unei rețele de 

stații de autobuz cu facilități suplimentare pentru 

transportul multimodal, realizarea unei rețele de stații de 

închiriere biciclete operată în sistem managed de bike 

sharing

X X

Realizarea unei rețele de străzi care să permită asigurarea 

unui anumit nivel al serviciului de transport în zona 

metropolitană 

X X

Realizarea unei rețele de parcări subterane sau supraterane 

automatizate, care să permită parcarea unui număr mai 

mare de autovehicule pe o suprafață data

X X

Dezvoltarea unei platforme integrate de management al 

mobilității, pornind de la extinderea sistemului ITS și 

incluzând și un sistem integrat de management  inteligent 

al transportului public

X X

Achiziția unei soluţii de iluminat public inteligent X

Achiziția unei soluții integrate de smart metering și control 

consumuri de energie și apă ptr instituții publice, incluzând 

și o platformă de management   

X

Realizarea unei platforme IT pentru managementul integrat 

al retelelor inteligente de energie electrică & energie 

regenerabilă

X

Realizarea planificării spatiilor verzi cu  infrastructuri blue-

green 
X

Realizarea de proiecte de regenerare urbană cu 

infrastructuri blue-green: ex. proiect de reamenajare a 

Parcului Lunca Argeșului într-un centru integrat de activitati 

de recreere si sport

X

Realizarea bazei de date geospațiale a orașului X X

un sistem educațional modern cu clase 

digitale în toate școlile din Pitești
X

Definirea unei soluții completă și modulare de clasă digitală 

în școli, standardizată la nivelul orasului si realizarea alocării 

bugetare aferente pentru școli pentru achiziția etapizata a 

soluției

X X

facilități moderne adaptate și pentru 

segmentul social digital-adverse

Rețea de terminale self-service de încasare bani pentru plăți 

datorate la bugetul local
X
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OBIECTIVE 

STRATEGICE

Conservarea, 

dezvoltarea si 

valorificarea 

elementelor de 

patrimoniu 

natural, cultural, 

turistic, 

educațional și 

economic

Dezvoltarea și 

utilizarea 

aplicată și 

eficientă a 

tehnologiilor 

digitale și a 

conceptelor 

inovative pentru 

modernizarea 

infrastructurilor 

urbane și 

adaptarea la 

condițiile noi de 

climă și de 

dinamică a vieții 

urbane, cu 

cerințe de 

siguranță, 

mobilitate și de 

conectivitate 

sporite

X

X

un oraș sigur, curat, cu o foarte bună 

calitate a aerului 

TERMEN
OBIECTIVE SPECIFICE ACȚIUNI 

un centru cultural ce vizează stimularea 

creativității, științei și tehnologiei în 

rândul tinerilor

o destinație turistică magnet în 

Regiunea Sud-Muntenia 

un oraș cu facilități multi-canal de 

informare și de comunicare între 

cetățeni și administrație

un oraș mai eficient energetic, cu 

transport public urban 100% verde și 

cu acces facil din afara sau în interiorul 

său prin acțiuni inovatoare de 

mobilitate

X

un oraș reper în România pentru 

promovarea de infrastructuri BLUE – 

GREEN (verde-albastru), ce vor 

contribui la reducerea efectelor 

schimbărilor climatice (inundații sau 

secetă) 

Atingerea unui 

standard de 

viață ridicat și 

echilibrat din 

punct de vedere 

social, cu accent 

pe educație

TERMEN

X

X



2020 2025 2030 2050 2020 2025 2030 2050
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OBIECTIVE 

STRATEGICE

TERMEN
OBIECTIVE SPECIFICE ACȚIUNI 

TERMEN

Deazvoltarea unei soluții pt emiterea certificatului de 

urbanism electronic, prin portalul e-servicii: e-urbanism
X X

Realizarea inventarului digital al proprietăților/ cadastru 

digital al municipiului Pitești
X

Dezvoltarea aplicatiei existente  cu modul OCPI ptr cadastru X

Realizarea/achiziția unei aplicații de gestionare și autorizare 

on-line a spațiilor de parcare cu destinație privată
X

Realizarea unui Cadru institutional pt implementarea 

strategiei smart city
X

Adoptarea de masuri si hotarari administrative suport X X X X

Dezvoltarea/achiziția unei aplicații on-line pt depunere 

solicitări și eliberare avize pt reabilitarea termică a clădirilor
X

Implementarea unei solutii pt emiterea electronică a  

diverselor autorizații de fucționare, prin portalul e-servicii: e-

autorizații

X X

Realizarea unui sistem integrat de management al piețelor 

și al activităților comerciale
X

Implementarea unei soluții de administrare participativă / e-

guvernare, incluzand o platforma de informare si de 

colectare feedback, integrand portaluri, aplicatii mobile etc

X

personal cu competențe digitale 

avansate
X X

Organizarea de cursuri de pregatire competențe digitale 

pentru angajații din structurile PMP
X

Implementarea unei solutii de securitate cibernetica pt 

infrastructurile IT&C
X

Dezvoltarea unei infrastructuri IT de tip cloud pentru 

asigurarea integrării, interoperabilității, scalării și 

managementului integrat de sisteme și aplicații, la nivelul 

PMP

X X

O administrație 

modernă, mai 

eficientă și 

performantă

Atingerea unui 

standard de 

viață ridicat și 

echilibrat din 

punct de vedere 

social, cu accent 

pe educație

Centru de Comandă și Control 

centralizat, avansat și securizat
X X

un cadru institutional eficient pt 

implementarea strategiei smart city: 

City Manager, structura, resurse, 

procese

toate serviciile publice uzuale 

disponibile electronic (administrație 

digitală), cu toate informațiile și 

infrastructurile critice ale orașului 

accesibile în fomat digital    

X

X X


