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1. A SERVI COMUNITATEA NOASTRĂ - 
RESPONSABILITATEA ȘI PRIVILEGIUL NOSTRU  

‘Nu putem scăpa de responsabilitatea zilei de mâine, dacă amânăm asumarea ei astăzi.’ – 
Abraham Lincoln 

Suntem mândri să ne asumăm responsabilitatea de a aborda marile provocări ale viitorului și de 

a construi, împreună cu întreaga societate piteșteană, premisele pentru transformarea orașului 

nostru în versiunea sa cea mai avansată, adaptată secolului 21. 

Acest lucru înseamnă să avem, în primul rând, curajul să gândim departe, fără opreliști de 

imaginație despre idealul unui Pitești verde, prosper, conectat, deschis și incluziv. 

Înseamnă să avem deschiderea către tendințele și bunele practici globale și capacitatea de a le 

adapta la contextul nostru local. Înseamnă să avem înțelepciunea să conștientizăm și să 

augmentăm valorile și tradițiile, dar și să ne confruntăm propriile limitări și neajunsuri și să 

tratăm corect prioritățile.  

Înseamnă că orice schimbare, pentru a reuși, trebuie să pornească de la noi și cu noi, în primul 

rând de la modul în care comunicăm și cooperăm oameni cu oameni, oameni cu instituții, 

instituții sau organizații cu alte organizații, pentru a crea sinergii și beneficii comune.  

Viitorul este despre inovație și progres tehnologic pentru bunăstare. Iar acestea nu sunt posibile 

fără viziunea, angajamentul și acțiunea noastră de astăzi. 

Strategia Smart City Pitești este despre cum construim în mod inteligent un viitor sustenabil, 

pentru comunitățile care trăiesc sau interacționează cu municipiul Pitești. Cu o gândire și cu 

ambiții pe termen lung, dar și cu acțiuni concrete și pași imediați pentru rezolvarea priorităților 

de azi, construind totodată un cadru operațional de guvernare adecvată, transparentă, 

participativă și adaptativă la dinamica și cerințele de mâine. Strategia Smart City Pitești nu este 

un trend, nici o fantezie, ci este o decizie firească de dezvoltare a municipiului nostru, cu respect 

față de resursele naturale și patrimoniul istorico-cultural și cu obiective de atingerea unui grad 

sporit de incluziune socială, de educație și de bunăstare, prin abordări inovative, stimularea 

adoptării de tehnologii avansate și a parteneriatelor între actorii cheie. 

Asumarea acestei decizii este o mare responsabilitate, dar și un privilegiu pentru administrația și 

cetățenii municipiului Pitești, deopotrivă. 

 

  

 

Constatin Cornel Ionică, 
PRIMAR 

Sorin Apostoliceanu, 
VICEPRIMAR 

Laurențiu Marian Zidaru, 
VICEPRIMAR 
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2. CUM PRIVEȘTE MUNICIPIUL PITEȘTI PROVOCĂRILE 
SECOLULUI XXI?  

 

Provocările viitorului se resimt într-o manieră similară la nivelul tuturor comunităților urbane:  

impact vizibil al schimbărilor climatice globale, urbanizare accelerată, cerere tot mai mare pentru 

resurse limitate, competiție crescândă între orașe în privința locurilor de muncă, a oportunităților 

sociale și a calității vieții. 

Secolul XXI este un secol al noilor paradigme sociale, naturale, economice și politice, un secol al 

contrastelor, al tehnologiilor disruptive și al vitezei. Așadar, actualele sisteme de infrastructură 

convențională nu mai sunt nici sigure, nici eficiente din punct de vedere al costurilor. Altfel spus, 

infrastructura nu mai reprezintă doar ziduri, țevi, drumuri și structuri lipsite de mobilitate și 

neconectate. Este formată și din obiecte conectate la internet, din infrastructura de comunicații și 

din datele care ne ajută să adaptăm orașul la nevoile oamenilor. Astfel, se resimte nevoia de 

inovație continua, în toate domeniile, cu sprijinul tehnologiilor și a unor concepte avansate. Dar 

inițiativele punctuale nu oferă soluții pe termen lung, soluția fiind o strategie de dezvoltare 

holistică, integrată și relevantă pentru orașe inteligente și durabile. 

Iar Piteștiul a înțeles acest lucru și a decis să construiască noua sa identitate de oraș al viitorului 

împreună cu cetățenii și partenerii săi. 

VIZIUNEA  
Pitești Smart City va orchestra o simfonie a inovărilor și a sinergiilor pentru un oraș performant, 

atractiv și durabil.  

 

MISIUNEA  
Misiunea este de a construi o platformă interconectată a comunităților, a tehnologiilor și a 

datelor, cu o administrare deschisă și participativă, care să catalizeze dezvoltarea și 

recunoașterea Piteștiului ca un oraș vibrant economic, un habitat atractiv pentru oameni, 

emblematic pentru capitalul său natural, cultural și istoric și cu excelente facilități de tranzit.  

 

Prin elaborarea strategiei Smart City Pitești, administrația Primăriei Municipiului Pitești și-a 

asumat decizia de continuare a dezvoltării strategice durabile urbane prin înglobarea soluțiilor 

inteligente pentru rezolvarea priorităților actuale și a provocărilor viitoare ale orașului și ale 

comunității, într-o abordare holistică, integrată și participativă, urmărind trei obiective strategice:  

• Conservarea, dezvoltarea si valorificarea elementelor unui mix unic de patrimoniu 

natural, cultural, turistic, educațional și economic al municipiului Pitești 

• 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 mobilitate și de conectivitate sporite. 

• Atingerea unui standard de viață ridicat și echilibrat din punct de vedere social, cu acces 

la servicii publice și administrative de calitate și moderne, cu accent pe educație.  

 

În peisajul național, această abordare strategică de transformare către smart city se înscrie între 

primele demersuri formalizate printr-o strategie smart city. 
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Privind spre viitor, pentru a își atinge aceste obiective, Municipiul Pitești mizează pe o planificare 

strategică etapizată, prioritizând investițiile în funcție de gradul de urgență sau impact, dar și în 

funcție de disponibilitatea fondurilor proprii sau atrase de la Uniunea Europeană, susținute și de 

măsurile, programele, politicile și inițiativele administrative care vor cataliza implementarea, 

inter-operabilitatea și sustenabilitatea proiectelor, precum și transparența proceselor, informarea 

și participarea publică. Totodată, pentru o strategie Smart City de succes, asigurarea unui cadru 

și a unui mecanism viabil de guvernanță sunt prioritare.  
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3. DESPRE CONCEPTUL SMART CITY, DE LA CONTEXTUL 
GLOBAL LA CEL LOCAL 

 

Definiția cea mai simplă, dar cuprinzătoare a conceptului Smart Cities este dată de Uniunea 

Europeană: orașele care utilizează soluții tehnologice pentru a îmbunătăți administrarea și 

eficiența mediului urban. 

Dar ce înseamnă administrație îmbunătățită și eficiența mediului urban?  

Practic, acest deziderat presupune ca centrele urbane să adopte o abordare holistică și 

integrată, care să acopere fiecare aspect al vieții cetățenilor într-un sistem interconectat de 

gestionare a resurselor - protecția mediului - calitatea vieții. 

 

Astfel, inițiativele Smart City sunt orientate către atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare 

durabilă și de bunăstare răspunzând provocărilor secolului XXI. 

La nivelul Uniunii Europene, conștientizarea schimbărilor climatice și a impactului din ce în ce mai 

accentuat pe care acesta îl au în mediul urban, a determinat stabilirea unor obiective ambițioase 

pentru anii 2020, 2030 și 2050.  

România și-a asumat obiective și ținte similare, prin strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, 

aliniate și la obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite de Națiunile Unite. 

 
  

Pentru atingerea acestora, în responsabilitatea autorităților locale intră definirea de strategii 

integrate de dezvoltare urbană, care fără componenta de smart city, nu mai pot fi relevante.    

 

Obiectivele energetice naționale și locale, derivate din cele ale strategiei europene ar putea fi 

abordate mult mai eficient prin inițiative care se concentrează pe mediu inteligent sau mobilitate 

inteligentă. Inițiativele privind economia inteligentă și Smart People/oameni inteligenți sunt 

orientate spre obiectivele de ocupare a forței de muncă și educație, care includ dezvoltarea 

competențelor digitale și care ar trebui să fie mai accesibile. Inițiativele privind administrația 

inteligentă și standardele inteligente de viață abordează sărăcia și excluziunea socială prin măsuri 
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care includ îmbunătățiri ale calității vieții, punându-se accent pe conectivitatea cetățenilor 

(inclusiv serviciile de guvernare electronică), pe utilizarea datelor deschise, de interes individual 

sau comun. Majoritatea inițiativelor Smart City au potențialul de a sprijini creșterea economică 

inovatoare, activitățile de cercetare și de dezvoltare, prin intermediul laboratoarelor și hub-urilor 

de tehnologie, precum și accesul la sistemul datelor deschise. Toate acestea sunt 

interdependente, atât ca obiective, cât și ca inițiative.   

 

Definirea unui sistem unitar smart city urmărește ca acesta să acționeze multifuncțional, oferind 

soluții la multiple probleme, dintr-o perspectivă holistică a orașului și într-o manieră eficientă și 

eficace, reproiectând relațiile dintre administrație și sectorul privat, organizații non-profit, 

comunități și cetățeni și asigurând sinergii și interoperabilitate în cadrul domeniilor de mobilitate, 

energie și mediu, educație, sănătate, utilități etc.  

Totodată, inițiativele smart city de succes presupun o strategie și o planificare a investițiilor în 

date și tehnologii digitale, care să catalizeze reforma serviciilor administrative și colaborarea între 

toți actorii. O strategie eficientă se axează pe generarea de rezultate aliniate cu prioritățile 

strategice ale orașului și pe capabilități de reacție dinamică și în timp real la problemele și 

necesitățile critice. De aceea, investițiile tehnologice trebuie orientate către arhitecturi de IT și de 

comunicații deschise, flexibile, integrate și scalabile.  

O astfel de arhitectură potențează planificarea etapizată a investițiilor majore și extinderea fazată 

de noi funcționalități, pornind de la necesitățile critice, imediate și adăugând noi module eficiente 

din punct de vedere al costurilor și fără întreruperi în operarea sistemelor.  Mai mult, adaptarea 

modelelor organizaționale tradiționale de operare, prin crearea de sisteme de date și tehnologii 

digitale, care sunt administrate centralizat dar partajate de mai mulți beneficiari, permit 

capitalizarea maximă a investițiilor și a oportunităților, prin extragerea diferențiată a 

funcționalităților, informațiilor și rezultatelor specifice din același sistem comun.  

Conceptul Smart City presupune colectarea, analiza și distribuția de date despre oraș, comunități 

și organizații, folosind standarde comune, astfel încât să poată fi ușor integrate în diverse 

structuri interconectate și să fie reutilizate. La fel de importantă este disponibilitatea datelor în 

orice moment, în formatul relevant. De aceea, transpunerea informațiilor din teren în hărți 

digitale și bănci de date geo-spațiale reprezintă baza pentru a construi orice sistem smart city și 

o prioritate cheie.   
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Dacă infrastructurile IT și de comunicații, împreună cu bazele de date digitale reprezintă temelia, 

atunci o ‘Platformă Urbană’, așa cum e definită de European Innovation Partnership for Smart 

Cities & Communities (EIP-SCC), reprezintă umbrela care integrează fluxuri de date din interiorul 

și între sistemele orașului. Această arhitectură logică a Platformei Urbane exploatează 

tehnologiile moderne (IoT/senzori, cloud, comunicații mobile, data analytics, social media etc), 

pentru a defini mecanismele care permit orașelor să tranziteze rapid calea de la operațiunile 

fragmentate la operațiuni eficace predictive și la noi modalități de a implica și de a servi toți 

factorii interesați pentru a obține, într-un mod tangibil și măsurabil, rezultatele așteptate (ex. 

creșterea eficienței energetice, reducerea congestiei de trafic și a emisiilor de gaze cu efect de 

seră, crearea de ecosisteme digitale de inovare și de instruire, operațiuni eficiente pentru 

administrație și serviciile publice). 

În final, un oraș inteligent este format din sisteme și soluții inteligente interconectate, 
care vizează concret anumite obiective legate de domeniile prioritare. 

Pentru a face Conceptul Smart 

City cu adevărat operațional, 

International Data Corporation 

(IDC) a definit cinci arii de bune 

practici, de la strategie, cultură 

și procese, la tehnologie și date, 

precum și factorii de succes 

aferenți, ce trebuie luați în 

considerare. Acești factori sunt 

atât non-tehnologici, respectiv 

viziunea, leadership-ul, inovarea 

și implicarea cetățenilor, cât și 

tehnologici, precum infrastructura, arhitectura și utilizarea datelor.   

Figura 1 – Ariile de bune practici și factorii de succes ai conceptului Smart City conform IDC 

 

Astfel Ramboll, în calitate de elaborator al Strategiei Smart City Pitești, a utilizat propriul 

conceptul strategic Smart City Pitești, creat pe baza unui model holistic integrat, ca un 

‚‚sistem al sistemelor’’, redat în figura 2 de mai jos. Acest model are în vedere conectarea 

viziunii orașului, a strategiei și a politicilor administrative cu nevoile cetățenilor, ale societății și 

ale mediului de afaceri, cu prioritățile de mediu și dezideratele de mobilitate urbană, conectare 

care se poate realiza prin intermediul unei platforme urbane, ce agregă și sprijină toate 

inițiativele smart city.  

În această matrice a modelului, regăsim planurile orizontale ale conceptului strategic, ce pornesc 

de la nivelul de politici, strategii, programe, procese și continuă cu nivelul de infrastucturi și 

tehnologii IT&C, baze de date, senzoristică, soluții, sisteme și aplicații iar la vârf se regăsește 

nivelul de platforme digitale, ce agregă și integrează toate rezultatele acestor inițiative smart, 

pentru a gestiona în mod unitar sau diferențiat, în funcție de nivelul de autoritate, deciziile și 

informațiile.  
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De asemenea, toate aceste inițiative smart inventariate pe nivelele de planificare strategică sunt 

mapate și în funcție de impactul pe care îl au în domeniile strategice smart city:  

- economie smart 

- conectivitate și mobilitate urbană smart 

- energie și mediu inteligente 

- oameni inteligenți 

- condiții de viață smart 

- administrație inteligentă  

Unele inițiative pot influența, prin componentele sau rezultatele lor, unul sau mai multe domenii 

smart. 

În funcție de cât de profund sunt înțelese și corelate aceste interdependențe, de gradul la care 

este realizată conectarea viziunii orașului, a strategiei și a politicilor administrative cu nevoile 

cetățenilor, ale societății și ale mediului de afaceri, cu prioritățile de mediu și dezideratele de 

mobilitate urbană și cu cât sunt gestionate mai unitar datele, sistemele, deciziile și acțiunile, cu 

atât se poate determina și un anumit grad de maturitate al dezvoltării orașului.    

În acest sens, International Data Corporation (IDC) a dezvoltat un Model al Maturității Smart 

City, la care se raportează ca referință și modelul Ramboll, ce poate fi folosit pentru o 

autoevaluare a fazei și nivelului de progres în direcția unui oraș intelligent. Modelul Ramboll 

pentru smart city abordează cinci dimensiuni:  

- existența unei intenții strategice 

- disponibilitatea datelor  

- investiția în tehnologii  

- guveranța și modelele de furnizare a serviciilor  

- gradul de implicare al factorilor interesați 

În funcție de manifestarea simultană și progresivă a acestor dimensiuni, sunt definite și cinci 

nivele de maturitate ale unui model Smart City:  

- modelul cel mai puțin avansat, predominant individual (se lucrează izolat) 

- modelul care doar în anumite situații este colaborativ 

- modelul de sistem integrat, care în mod repetat funcționează colaborativ 

- modelul eficient operțional, un sistem gestionat unitar  

- modelul optimizat și sustenabil, cel mai avansat, care funcționeaza ca un ‘sistem al 

sistemelor’. 

Indiferent care este gradul actual de maturitate al unui model smart city, prin planificarea 

strategică smart city trebuie să se tindă către nivelul optimizat, deschis și sustenabil de ‘sistem al 

sistemelor’. 

Modelul Ramboll pentru smart city a fost prezentat public la evenimentul Caravana Smart City 

Craiova, organizat de Asociația Română de Smart City și Mobilitate (ARSCM), în data de 11 

Septembrie 2019. 

După cum se poate constata din figura de mai jos, Public Technology Institute a elaborat un 

model de maturitate în anul 2014, care poate servi drept bază pentru evaluarea inițiativelor 

smart city în orice oraș.1 

                                                
1 Un Roadmap pentru evaluarea și planul de acțiune pe drumul spre maturitate, Smarter Cities for a Bright Sustainable Future (Orașe 

mai inteligente pentru un viitor sustenabil inteligent – O Perspectivă Globală 
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Figura 2 –  Modelul de maturitate Smart City – Public Technology Institute – 2014 
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Figura 3 - Modelul Ramboll pentru o strategie smart city 

Notă: Scara nivelurilor de maturitate este conform modelulului IDC
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4. CE ESTE ASTĂZI PITEȘTI SMART CITY – SUMARUL 
ANALIZEI DIAGNOSTIC, CONCLUZIILE ANALIZEI SWOT  

 

Pentru înțelegerea nevoilor, provocărilor, oportunităților și a contextului în care este 

necesară realizarea Strategiei Smart a municipiului Pitești,  ca parte din procesul de 

elaborare a prezentei strategii, au fost realizate o analiză diagnostic urmată de o analiză SWOT, 

ale căror rezultate au făcut subiectul unor rapoarte detaliate ce au fost făcute public pentru 

informare și consultare. În tot procesul de analiză, s-au urmărit principiile abordării integrate, ale 

transparenței, participării și consultării active a factorilor interesați, pentru identificarea ariilor de 

interes pentru inovare și digitalizare, concomitent cu valorificarea strategiilor și investițiilor 

anterioare și având în vedere o dezvoltare incrementală.  

Suplimentar față de instrumentele standard de colectare și analiză a datelor, prin chestionare, 

consultarea documentelor strategice sau interviuri cu actorii cheie, pentru domeniile de interes 

prioritar, s-au organizat și trei grupuri de lucru dedicate: cultură-turism-patrimoniu, mobilitate 

urbană, digitalizare. 

 

Prin prezentul demers de elaborare a strategiei Smart City Pitești, administrația Primăriei 

Municipiului Pitești și-a asumat decizia de continuare a dezvoltării strategice durabile 

urbane prin concentrarea asupra valențelor inteligente ale orașului și comunității.  

Această decizie a fost anunțată public, inclusiv în cadrul primului workshop strategic organizat în 

data de 30 iulie, ce a avut ca temă principală prezentarea analizei situației existente. În cadrul 

acestui workshop au participat factorii interesați identificați de către Consultant împreună cu 

reprezentanții Primăriei Municipiului Pitești, care au aderat în mare parte la principiile smart city, 

prin semnarea și Declarației Smart City Pitești.  

Înțelegând importanța unui proces transparent și participativ, ascultând activ feedback-ul 

cetățenilor, al societății, al mediului de afaceri și al celui academic, printr-o serie de inițiative 

orientate în acest sens, inclusiv în etapa de analiză a acestui proiect, Primăria Pitești a înființat 

și un Comitet Strategic Smart City pentru Pitești. Acesta va reprezenta un cadru de 

participare lărgit pentru dezvoltarea și implementarea strategiei smart city, respectiv coloana 

vertebrală a unui proces continuu de transformare adaptată dinamicii interne și externe. 

 

Deși inițiativele de tip smart city sunt în stadiu incipient, după cum se poate observa în tabelul de 

mai jos, Pitești beneficiază de avantajul abordării strategice a transformării sale către un 

oraș inteligent, la momentul optim. Planificarea strategică smart city se înscrie, atât în timp 

cât și în acțiuni, într-un parcurs logic, urmând demersurilor anterioare de definire a priorităților 

strategice integrate de dezvoltare urbană, proiectând incremental, completând și valorificând 

investițiile anterioare, prin inițiative noi, care să construiască atributele inteligente ale orașului. 

Impactul acestor acțiuni va fi astfel amplificat, inclusiv din perspectiva maturității procesului de 

angajare a participării factorilor interesați. 
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Domenii Smart City Initiativa smart city (proiecte realizate, în derulare, planificate) 

Economie 

inteligentă  

Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de 

cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT  

Planificare, 

conectivitate și 

mobilitate urbană 

inteligentă  

Managementul parcarilor 

Strategii complementare de bike sharing, car sharing și mersul pe jos 

integrate in strategia de promovare a transportului public 

Sistem e-ticketing  

Sistem de transport ecologic  

Sistem integrat de management al traficului / ITS1 

Crearea unei baze de date GIS cu informații de trafic și călătorie și 

prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice / ITS2 

pavaj tactil la trecerile de pietoni pt persoanele nevăzătoare  

„WiFi4EU – Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale” 

Infrastructura pt mijloace alternative de mobilitate 

Energie si mediu 

inteligente  

Modernizare, montare sistem panouri solare si eficientizare energetica a 

Bazinului Olimpic din Pitesti  

Statii de incarcare pentru vehicule electrice in municipiul Pitesti  

Oameni inteligenți Integrat! Nu asistat!  

Condiții de viață 

inteligente  

Parc Lunca Arges 

Sistem de supraveghere Podul Viitor - Parc Strand   - siguranta 

Centru cultural multifuncțional  

Administrare 

inteligentă 

Simplificarea procedurilor administrative pentru cetatenii Municipiului 

Pitesti prin e-servicii: 

plata on-line a taxelor și impozitelor, platforma e-sondaje, programare on-

line a căsătoriilor 

 

În același timp, în peisajul național, această abordare strategică de transformare către 

smart city se înscrie printre primele demersuri formalizate printr-o strategie smart city. 

 

În urma procesului de analiză a situației existente s-au formulat o serie de concluzii. 

 

• Există elemente de valoare și de unicitate ale municipiului Pitești, cum ar  fi 

aspectele ce țin de patrimoniul natural, cultural și de afaceri, dar care în prezent sunt 

insuficient valorificate într-o imagine (un „brand” al orașului). Astfel acestea 

necesită o viziune unitară și trebuie redefinite și promovate corespunzător, 

pentru augmentarea atractivității orașului pentru cetățeni, turiști și investitori. 

 

• Municipiul Pitești deține un potențial de dezvoltare insuficient explorat și 

valorificat – apare necesitatea prioritizării poziționării orașului ca centru 

universitar fanion în regiunea Sud-Muntenia și ca centru cultural-turistic, 

concomitent cu crearea unui cadru formal de colaborare între mediul academic – 

mediul de afaceri – administrație pentru dezvoltarea de proiecte concrete.  
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• Municipiul și administrația trebuie să continue dezvoltarea digitală,  care trebuie 

tratată cu prioritate, alături de planificarea modernizării infrastructurii, pornind 

de la maparea digitalizată a orașului. 

 

• Factorul cel mai frecvent identificat ca fiind vulnerabil sau de risc este cel al unei 

informări, colaborări și interacțiuni insuficiente între administrație și cetățeni, în 

special și între factorii interesați, în general. Acest lucru poate fi analizat de Primăria 

Municipiului Pitești în cadrul unei strategii de informare și comunicare.  

 

Toate aceste aspecte au fost atent considerate în etapa de formulare a strategiei smart city. 

Este esențial ca proiectele și inițiativele strategice definite deja în cadrul documentelor existente  

(Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, Planul de Mobilitate Uurbană Durabil si Strategia 

Energetică) să fie implementate confom planificării. Proiectele și inițiativele strategice  smart city 

vor fi complementare și trebuie integrate de Primăria Municipiului Pitești în planul strategic de 

acțiune viitor, ținând cont, acolo unde va fi necesar și în măsura în care acest lucru va fi posibil, 

de eventuale reprioritizări recomandate. 

 

Pornind de la analiza diagnostic (analiza situației existente), pentru a realiza o generalizare și o 

esențializare critică a realității teritoriale în vederea unei mai bune fundamentări a strategiei 

Smart City pentru Municipiul Pitești, s-a realizat analiza SWOT de care trebuie să ținem cont în 

definirea priorităților și a alternativelor strategice pentru tranformarea orașului Pitești într-un oraș 

inteligent, pentru a-și îndeplini misiunea și a își atinge viziunea.  
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ANALIZA PUNCTELOR TARI 

 

ANALIZA PUNCTELOR SLABE 

Punctele tari sau atuurile pe care se bazează inițiativa Smart City Pitești au fost identificate după cum urmează: 

 Existența unei decizii anunțată și asumată a administrației Primăriei Municipiului Pitești de 

elaborare și implementare a strategiei Smart City Pitești, care are la bază un fundament  

economic, tehnic și administrativ solid și o experiență demonstrată de implementare de politici, 

programe si proiecte strategice:   

o Strategie integrată de dezvoltare locală, Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, Strategie energetică 

urbană actualizate 

o Aparat tehnic de specialitate bine dimensionat și structurat, cu experiență în atragerea și derularea 

de proiecte și parteneriate 

o Existența mai multor acorduri de înfrățire cu orașe din străinătate 

o Volum important de finanțări nerambursabile atrase de municipalitate în perioada de programare 

2007-2013, 2014-2023 

o Administrarea de către Consiliul Local a societăților care asigură alimentarea cu apă și cu energie 

termică oferă posibilitatea realizării unor proiecte de anvergură, care să fie gestionate optimizat și cu 

efect sinergic 

 Elemente de unicitate, de diferențiere sau de atractivitate 

o Poziție geografică favorabilă la nivel național și regională, Municipiul Pitești fiind un important nod 

rutier, traversat de Autostrada A1 – Coridorul IV ce face legătura între București – Râmnicu Vâlcea – 

Sibiu – Arad – Nădlac, cu o proximitate și accesibilitate excelente raportate la capitala București 

o Structură urbană sectorială, ce relevă o extindere a zonelor funcționale de-a lungul axelor de 

transport  

o Patrimoniu cultural (lăcașe de cult, monumente istorice, tradiții), infrastructură culturală urbană 

(Centrul Cultural Pitești, Filarmonica, Muzeul Județean Argeș, Cercul Militar Pitești, Teatrul Alexandru 

Davila, Biblioteca Județeană Argeș, Galeria de Artă, Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Argeș) și viață culturală activă (spectacole, expoziții, târguri de artă 

meșteșugărească, formații artistice care promovează cântecul, tradițiile și portul popular) 

o Un simbol cunoscut și recunoscut al identității orașului reprezentat de tradiția în cultivarea lalelelor 

o Patrimoniu natural bine conservat: parcuri, arii protejate, suprafețe acvatice 

o Resurse turistice variate: cultural, de tranzit, de afaceri 

o Existenta centrului de informare și promovare turistică 

o Centrul național al industriei automotive și prezența fabricii Dacia-Renault cu rezonanță emblematică 

la nivel național și în Europa de Sud-Est 

 Existența instituțiilor de învățământ superior (atât de stat, cât și privat) cu diversitate de 

specializări și profile educaționale, precum și capabilități de cercetare-dezvoltare și parteneriat 

pentru inovare 

 Existența unor inițiative smart incipiente în fiecare domeniu strategic, mai ales pe segmentul de 

mobilitate urbană 

 Deschiderea și apetitul cetățenilor pentru transformare, conștientizarea nevoii de implicare mai 

activă în viața comunității și a orașului 

Punctele slabe sau vulnerabilitățile orașului și administrației sunt analizate din trei perspective relevante: 

 Care sunt dezavantajele orașului 

o Dezvoltare limitată ca urmare a apropierii de Municipiul București, care absoarbe din forța de 

muncă și din resursele financiare ale orașului 

o Patrimoniu care necesită modernizări, reabilitări, dotări 

o Patrimoniul natural, cultural și material insuficient cunoscut și promovat la nivel local, regional și 

național 

o Nivelul scăzut al infrastructurii rutiere modernizate, care să integreze și mijloace de deplasare 

alternativă nepoluante, precum și lipsa actuală a unui sistem de management eficient si integrat al 

traficului în municipiu, ce are un impact major în poluarea fonică și de mediu 

o Lipsa dotărilor cu echipamente și tehnologii moderne în instituțiile de învățământ, instituții medicale 

o Lipsa unui parc industrial cu funcțiuni și servicii complexe de sprijinire a afacerilor 

o Deficitul de forță de muncă calificată 

o Veniturile scăzute la bugetul local în comparație cu nevoile de dezvoltare și investiții 

o Creșterea ratei abandonului școlar, ca urmare a instabilității financiare și materiale a mediului 

familial  

 Ce trebuie îmbunătățit la nivel de management administrativ  

o Lipsa unei viziuni urbanistice și peisagistice de ansamblu în dezvoltarea localității, precum și a unui 

cadru legislativ care să stimuleze protejarea, întreținerea și regenerarea spațiilor verzi 

o Gradul redus de colectare, reciclare și valorificare a diverselor categorii de deșeuri, dar și a gradului 

redus de implicare a cetățenilor în colectarea selectivă a deșeurilor 

o Lipsa sistemelor de monitorizare/ tele-gestiune a rețelelor de utlități publice 

o Funcția turistică a orașului slab dezvoltată, datorită lipsei unei strategii unitare de promovare și 

marketing a potențialului turistic din Municipiul Pitești, inclusiv lipsa de produse turistice integrate  

o Insuficiente capabilități digitale ale personalului din administrație și retincența în adopția noilor 

tehnologii 

o Absența unui sistem modern de monitorizare și evaluare a serviciilor publice 

o Absența unui sistem integrat accesibil tuturor instituțiilor locale și grad limitat de inter-

operaționalizare a soluțiilor software și a platformelor informatice existente la momentul actual 

o Inexistența unui rol de City Manager la nivelul Primăriei, care să coordoneze și implementarea 

strategiei Smart City 

 Implicare, comunicare, colaborare 

o Interesul scăzut al populației pentru păstrarea curățeniei, protecția mediului și respectarea 

normelor aplicabile, coroborat cu insuficiența politicilor și măsurilor de informare și conștientizare a 

populației 

o Slaba dezvoltare a spiritului asociativ în rândul mediului de afaceri (clustere, grupuri de producători, 

lanțuri de furnizare, etc.) 

o Slaba cooperare între universități, institute de cercetare – dezvoltare, actorii din mediul privat și 

autorități 
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 Existența unei rețele de fibră optică de mare viteză o Populația asistată social preferă să fie susținută social în defavoarea implicării active din punct de 

vedere economic 

 

ANALIZA OPORTUNITĂȚILOR 

 

ANALIZA AMENINȚĂRILOR 

 

Oportunitățile sunt reprezentate de caracteristici ale mediului sau anumite condiții pre-existente sau viitoare care pot 

cataliza realizarea obiectivelor smart city:  

 Interesul și disponibilitatea factorilor interesați de a colabora pentru accelerarea inovării și a 

transformării 

o Menținerea interesului pentru energia verde și valorificarea potențialului de producere a energiei 

regenerabile 

o Creșterea numărului de inițiative de tip parteneriat public-privat  

o Îmbunătățirea cooperării dintre sectorul de cercetare - dezvoltare cu mediul economic prin transfer 

tehnologic 

o Creșterea atractivității mediului de afaceri autohton pentru investitorii străini 

o Crearea de incubatoare de afaceri 

 Ce piețe noi s-ar putea deschide 

o Dezvoltarea într-un ritm accelerat a comerțului electronic și a pieței e-business 

o Posibilitatea atragerii turiștilor și investitorilor prin promovarea unei imagini noi, distincte și puternice 

a orașului 

o Posibilitatea asocierii dintre municipiu și comunele limitrofe, în vederea realizării unei strategii 

comune de dezvoltare turistică, sprijinind dezvoltarea agroturismului în jurul Municipiului și 

valorificând capitalul cultural și natural al orașului și zonei, în cadrul unor oferte turistice integrate și 

atractive 

o Colaborarea cu Dacia-Renault pentru valorificarea imaginii - simbol național al acesteia prin inițiative 

turistice de tip turism industrial, dar și pentru promovarea tehnologiilor nepoluante (autovehicule 

electrice) 

o Proximitatea față de capitală creează oportunitatea dezvoltării unei zone cu potențial de atractivitate 

alternativ pentru bucureștenii dornici de identificarea de surse de agrement, mai ales pentru 

weekend, având în vedere că opțiunile tradiționale Valea Prahovei, zona Comana – Giurgiu au 

devenit foarte aglomerate 

 Ce am putea exploata din mediul exterior 

o Dezvoltarea continuă a tehnologiilor și disponibilitatea imediată a acestora în piață, datorită 

existenţei unei industrii IT puternice, formate din companii cu experienţă în furnizarea de soluţii 

complexe, cât şi din start-up-uri care pot fi interesate de colaborare cu administraţia locală (exemplu 

https://albaiuliasmartcity.ro/) 

o Accesul la internet de pe dispozitive mobile este în creştere accentuată, ceea ce poate oferi o 

oportunitate de creare de la început a serviciilor online cu acces mobil ca specificaţie de bază 

o Existența unor modele de bune practici atât la nivel global, cât și în Europa și la nivel național, care 

pot fi replicate  

o Existența unor platforme de colaborare și comunități smart city la care Municipiul Pitești poate adera 

Au fost identificate ca amenințări elementele care pot fi cauza unor probleme sau factori blocanți în realizarea 

obiectivelor  smart city: 

 

 Competiția 

o Migrația locuitorilor Municipiului Pitești către zonele limitrofe ale orașului și către comunele din 

imediata vecinătate, cu impact major asupra traficului și asupra veniturilor bugetului local 

o Continuarea fenomenului de migrație a forței de muncă calificate, inclusiv a personalului medical 

din sectorul public de sănătate, cu precădere către alte țări  

o Migrarea turistică către alte regiuni sau țări 

o Menținerea în zona de influență a Municipiului București și prin urmare dezvoltarea limitată a 

Municipiului 

 

 Contextul social, economic și legislativ local, european și global 

o Incapacitatea de formare a unor parteneriate locale puternice şi de promovare  

o Lipsa resurselor financiare locale necesare investiţiilor şi cofinanţării proiectelor 

o Mediu fiscal și legislativ instabil 

o Dependența în mare parte a mișcărilor și schimbărilor de populație de politica de angajare a 

întreprinderii AUTOMOBILE DACIA 

o Insuficiența fondurilor alocate pentru instituțiile culturale și investițiile în acest domeniu 

o Subfinanțarea sistemului medical și de educație 

o Scăderea calității serviciilor medicale, precum și scăderea gradului de atractivitate a sistemului 

public de sănătate pentru tinerii medici 

o Lipsa politicilor naționale consecvente referitoare la turism 

o Lipsa fondurilor proprii pentru dezvoltarea unităților turistice private sau modernizarea celor 

existente 

 

 Alte riscuri  

o Accentuarea schimbărilor climatice și a efectelor lor, prin riscul producerii de calamități naturale 

(alunecări de teren, inundații etc) 

o Dezvoltare nearmonioasă a orașului 

o Creșterea parcului auto și suprasolicitarea infrastructurii de transport 

o Potențiala rezistență a cetățenilor și a actorilor locali la schimbările propuse 
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pentru a beneficia de finanțări și parteneriate cu valoare adăugată pentru dezvoltarea strategiei sale 

smart city 

o Adoptarea unei noi legislații în domeniul parteneriatului public-privat (comentată de Noerr pentru 

avocatnet.ro https://www.avocatnet.ro/articol_48641/Ce-nout%C4%83%C8%9Bi-aduce-noul-cadru-

legal-al-parteneriatului-public-privat.html) 

o Existența a 4 structuri de tip GAL – Grupuri de acțiune locală în județul Argeș, la care Municipiul 

Pitești ar putea adera 

o Dezvoltarea programelor de înfrățire cu localități din țară și/ sau străinătate 

o Programele de finanțare din noul cadru de finanțare 2021 – 2027, care sunt axate pe elevarea 

atributelor inteligente ale economiei și societății 

o În regiunea Sud – Muntenia, cu excepția municipiului București, în prezent nu există orașe mai 

avansate din punct de vedere al transformării către un oraș digital 

o Direcțiile strategice de dezvoltare durabilă din SIDU și PMUD și programele de investiții anterioare 

și/sau derivate din acestea, implementate, în implementare sau în plan, care adresează o parte 

semnificativă din nevoile și provocările relevante și pentru strategia smart city și care pot fi 

completate cu noi inițiative care să contribuie la atingerea obiectivelor de smart city. 
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Concluziile analizei swot au revelat faptul că este necesar a se urmări valorificarea contextului 

existent al municipiului Pitești pentru asigurarea unei dezvoltări transformaționale, integrată și 

durabilă, pornind de la o strategie Smart City asumată de administrație la momentul potrivit, 

beneficiind de deschiderea și apetitul cetățenilor pentru transformare și de capabilitățile și dorința 

de colaborare a mediului academic și a celui de afaceri.  

 

Astfel, reperele ce trebuie urmărite pentru o strategie Smart City de succes pentru Pitești sunt:  

- un plan de acțiune strategic;  

- un cadru și mecanisme pentru derularea acțiunilor propuse în strategii;  

- un proces transparent, participativ și continuu;  

- o structură de management pentru Smart City;  

- actualizări periodice ale documentelor strategice;  

- corelarea documentelor strategice locale ître ele și corelarea acestora cu documentele 

strategice naționale;  

- realizarea unei platforme de comunicare cu și între actorii care au conexiuni cu orașul;  

- întărirea capacităților digitale pentru funcționarii publici și pentru cetățeni; 

- crearea de structuri de tip cluster de inovare pentru stimularea proiectelor și a cooperării. 

 

Proiectele și inițiativele strategice  smart city vor fi complementare și vor fi integrate de Primăria 

Municipiului Pitești în planul strategic de acțiune derulat în prezent dar și în cel viitor, ținând cont, 

acolo unde va fi necesar și în măsura în care acest lucru va fi posibil, de eventuale prioritizări 

recomandate în strategie. 

 

Având în vedere rezultatele analizei situației existente și demersul de față privind realizarea 

strategiei  Pitești Smart City, luând în considerare și scara celor 5 nivele de maturitate definite de 

IDC pentru smart city, estimarea cea mai realistă plasează municipiul Pitești la nivelul 2 - 

colaborativ, având o abordare holistică a conceptului Smart City în care tehnologiile sunt 

integrate în planificarea strategică existentă și în care se propune un sistem de administrare a 

orașului colaborativ. 

Pe termen scurt, în următorii 3-5 ani, prin revizuirea periodică a strategiei și prin realizarea 

de investiții tehnologice la nivel sistemic, orașul Pitești ar trebui să fie administrat într-un model 

integrat. 

Pe termen mediu, in următorii 5-10 ani, obiectivul ar fi atingerea unui nivel eficient 

operțional, ca un sistem gestionat unitar, prin sisteme dinamice și bidirecționale de tehnologii și 

date, care să permită luarea de decizii necesare în situații cheie și oferirea de răspunsuri în timp 

real, pentru rezultate cât mai eficiente. 

Pe termen lung, 10-20 ani, dezideratul este atingerea nivelului deschis și sustenabil, al unui 

‘sistem al sistemelor’, prin mecanisme de adaptare continuă dinamică și inteligentă la nivelul 

întregului oraș, asigurând inovarea continuă și competitivitate ridicată. 
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5. IDENTITATEA MUNICIPIULUI PITEȘTI - REDEFINITĂ 
PRIN CONCEPTUL SMART CITY 

Pentru a materializa viziunea pe termen lung, de a orchestra o simfonie a inovărilor și a 

sinergiilor pentru un oraș performant, atractiv și durabil, administrația Municipiului Pitești a 

adoptat modelul holistic Ramboll al strategiei smart city, ca un ‘sistem al sistemelor’, potențat de 

platformele urbane, pentru a putea alinia cât mai bine viziunea, obiectivele strategice și 

prioritățile orașului la potențialul pe care datele și informațiile colectate din oraș și de la oameni  

le oferă. 

Această abordare va sprijini realizarea misiunii de a construi o platformă interconectată a 

comunităților, a tehnologiilor și a datelor, cu o administrare deschisă și participativă, care să 

catalizeze dezvoltarea și recunoașterea Piteștiului ca un oraș vibrant economic, un habitat 

atractiv pentru oameni, emblematic pentru capitalul său natural, cultural și istoric și cu excelente 

facilități de tranzit.  

Totodată, un astfel de model va permite realizarea și evaluarea progresului în atingerea 

obiectivelor strategice de mai jos, într-un mod tangibil și măsurabil:  

 

• 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. 

 

• Atingerea unui standard de viață ridicat și echilibrat din punct de vedere social, 

cu acces la servicii publice moderne și de calitate, cu accent pe educație. 

 

• O administrație modernă, mai eficientă și performantă. 
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6. PLANIFICAREA STRATEGICĂ A TRANSFORMĂRII 
INTELIGENTE A MUNICIPIULUI PITEȘTI 

Strategia Smart City a fost concepută având în centru nevoile și prioritățile cetățenilor și 

comunităților, abordând toate dimensiunile vieții urbane și toate nivele de intervenție, de la 

strategii, programe, politici, normative, procese și interacțiuni între părțile interesate, până la 

planificarea investițiilor. Această planificare a inclus materializarea celor deja demarate, 

completarea sau extinderea acestora cu componente smart necesare, sau inițierea unor proiecte 

de investiții noi, având în vedere urgențele, impactul și disponibilitatea surselor de finanțare.  

Centralizarea acțiunilor și proiectelor strategice, tehnologice sau non-tehnologice, pe domeniile 

prioritare de intervenție smart este realizată într-o matrice integrată a strategiei smart city, 

construită pe baza modelului Ramboll și a principiilor enunțate mai sus și care se regăsește în 

Anexa 1 – Harta Strategiei Smart City Pitești.  

În această matrice, regăsim planurile orizontale ale planificării strategice: 

1. Nivelul de politici, strategii, programe, procese, 

2. Nivelul de infrastucturi – rețele 

3. Nivelul de baze de date 

4. Nivelul de senzori IoT  

5. Nivelul aplicații software 

6. Nivelul soluții și sisteme integrate inteligente 

7. Nivelul de platforme integrate 

Toate aceste inițiative smart și rezultatele lor (ex. soluții, sisteme, aplicații etc) inventariate pe 

nivelele de planificare strategică sunt mapate vertical și în funcție de impactul pe care îl au în 

domeniile strategice smart city, astfel:  

a. economie smart  

b. planificare, conectivitate și mobilitate urbană smart 

c. energie și mediu smart,  

d. oameni smart 

e. nivel de viață smart 

f. administrație smart.  

Unele inițiative pot afecta prin componentele sau rezultatele sale (soluții, sisteme, aplicații etc.) 

unul sau mai multe domenii smart. De aceea, este important ca la planificarea acestor inițiative și 

a acțiunilor conexe, să se țină cont de aceste interdependențe, precum și de nevoile de evoluție 

și dezvoltare ulterioară. De exemplu, o soluție avută în vedere pentru implementare într-un 

anumit domeniu vertical smart poate avea cerințe de extindere cu funcțiuni sau dimensiuni noi 

viitoare, sau integrarea cu o altă soluție sau sistem realizat pentru un alt domeniu vertical smart. 

Astfel, este important ca la fiecare acțiune planificată, prin care se urmărește o investișție într-o 

anumită soluție tehnologică, să se facă o astfel de analiza, pentru a se asigura încă de la început 

premisele si capabilitățile de scalare sau de interoperabilitate/interconectare cu alte sisteme 

conexe existente sau viitoare (de ex. considerente tehnice, tehnologice, contractuale/comerciale, 

legale, financiare etc). În acest mod se asigură și o cheltuire inteligentă și eficientă a banilor 

publici. 
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Inițiativele incluse în această hartă strategică și proiectele derivate din acestea contribuie la 

realizarea obiectivelor strategice generale și specifice, ce sunt sintetizate în Anexa 2 - Planul 

strategic de acțiune Smart City al Municipiului Pitești.  

Așadar, această Matrice reprezintă o hartă strategică și un instrument de lucru, constituind baza 

planificării, monitorizării implementării și actualizării periodice și continue a Strategiei Smart City 

a Municipiului Pitești și a Planului Strategic de acțiune, pentru menținerea operativității și 

relevanței sale.  

În cele ce urmează se vor detalia acțiunile cheie ce se regăsesc pe nivelurile orizontale din 

Harta Strategiei Smart City Pitești și care cuprind o serie de inițiative suport transversale, care 

reprezintă temelia tuturor celorlalte inițiative orizontale sau cu impact în domeniile strategice 

verticale de smart city. Aceste inițiative generale pot fi completate și cu acțiuni specifice unui 

anumit domeniu și  sunt coordonate direct sau doar sprijinite de către Primăria Municipiului Pitești 

prin serviciile și instituțiile aflate în administrarea sau coordonarea sa, după caz.  

 

• Nivelul 1 orizontal – Politici, strategii, programe, proceduri  

 

Factorii interesați trebuie să își armonizeze punctele de vedere cu privire la prioritățile  smart city 

și să asigure colaborarea efectivă pentru a atinge obiectivul final de a transforma Municipiul 

Pitești într-un oraș sustenabil și atractiv pentru toți cei ce trăiesc și interacționează cu acesta.  

Astfel, este necesară o guvernanță unitară și consecventă din partea administrației, care implică 

mai multe acțiuni, cum ar fi: 

1. Crearea unui cadru instituțional pentru implementarea Strategiei Smart City și 

asigurarea unei structuri de management pentru Smart City în cadrul Primăriei 

Municipiului Pitești. Este necesară înființarea unui rol de City Manager cu 

următoarele atribuții principale: 

� Coordonarea procesului de permanentă aliniere între viziunea orașului, realitățile și 

prioritățile orașului și planurile de acțiune  

� Identificarea priorităților pentru noi servicii și obiective și menținerea unei baze de date și 

unui traseu tehnologic, relevante pentru viziunea orașului   

� Colaborarea activă cu colegii și partenerii pentru actualizarea permanentă a bazei de date 

a orașului și valorificarea informațiilor colectate de la senzoristica orașului și de la 

cetățeni  

� Colaborarea activă cu partenerii și colegii, pentru implementarea, dezvoltarea și 

promovarea inițiativelor ce țin de smart city, precum și a mecanismelor care asigură 

transparența și participarea în luarea deciziilor referitoare la strategia smart city 

� Colaborarea activă cu furnizorii de soluții, reprezentanții mediului academic și ai societății 

civile, precum și participarea activă la evenimente și conferințe pentru a fi permanent la 

curent cu ultimele inovări tehnologice și bune practici , în vederea identificării de noi 

oportunități pentru Municipiul Pitești 

� Definirea unor standarde de funcționare ale serviciilor administrative și publice și 

asigurarea monitorizării acestora 

� Coordonarea activității Comitetului Strategic Pitești Smart City, organizând întâlniri 

recurente ( workshop-uri strategice, grupuri de lucru tematice, precum și focus grupuri 

pentru stimularea participării cât mai largi  etc). 
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� Identificarea nevoilor de actualizare sau emitere de acte legislative, normative și/sau 

hotărâri locale, care să faciliteze inițiativele Smart City și promovarea acestora față de  

factorii de decizie 

 

2. Adoptarea de măsuri și hotărâri administrative locale suport, inclusiv 

propunerea de elaborare de acte normative și de hotărâri ale Consiliului Local 

relevante. 

 

3. Asigurarea resurselor necesare pentru buna guvernanță a strategiei Smart 

City:  

• Financiare: sunt necesare linii bugetare care să acopere investiții, acțiuni de promovare, 

consultanță de specialitate, asistență tehnică, instruirea de personal mai ales pentru 

dobândirea capabilităților digitale; totodată este necesară efectuarea analizei situației 

financiare și identificarea de finanțări inteligente 

• Tehnice: realizarea upgrade-urilor și extinderii de infrastructură hardware și software de 

IT și de comunicații (inclusiv virtuală, de tip cloud), care să sprijine proiectele smart city, 

precum și a dezvoltărilor necesare pentru realizarea interoperabilității și integrării de 

sisteme și aplicații; baze de date  

• Umane: asigurarea personalului necesar pentru gestionarea noilor sisteme și proiecte; 

 

4. Elaborarea și/sau actualizarea/completarea de politici, strategii, programe, 

proceduri optimizate pentru susținerea inițiativelor smart city: 

� Realizarea de programe de instruire permanentă a personalului in vederea creşterii 

gradului de profesionalism și perfecționare, care să aducă o plus-valoare în 

aplicarea principiilor care guvernează activitatea:  eficienţă, eficacitate şi competențe 

digitale avansate 

� Implementarea unui sistem de management standardizat și integrat, pentru promovarea 

calității şi eficienţei activităţii 

� Stimularea și/sau susținerea înființării de organizații comunitare și de forumuri de inovare  

� Formularea de recomandări pentru o strategie de management inteligent al deșeurilor la 

nivelul municipiului Pitești și promovarea acesteia către Agenția de Dezvoltare 

Intracomunitară (ADI) Argeș pentru integrarea în Sistemul de Management integrat al 

Deșeurilor (SMID) 

� Actualizarea Periodică a Planului de Mobilitate Urbană, începând prioritar cu actualizarea 

conceptului și proiectelor de Management Integrat al Traficului/ Managementul Integrat 

al Mobilității  

� Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) cu componentele 

Strategiei Smart City, incluzând un plan strategic pentru adaptarea orașului la 

schimbările climatice și un Masterplan pentru gestionarea inundațiilor în oraș 

� Actualizarea Strategiei de eficiență energetică cu integrarea de noi soluții tehnologice în 

toate procesele care au relevanță în managementul energetic integrat 

� Realizarea strategiei și a unui plan de comunicare pentru creșterea vizibilității orașului și 

a valorii inițiativelor smart city, orientate către cetățeni, pentru a genera susținere și 

acceptare din partea acestora. Aceasta poate include: evenimente de  promovare,  
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participarea și inițierea de conferințe, competiții, prezență digitală  (website, social 

media) etc.  

� Strategie de promovare turistică 

� Definirea și implementarea unei politici publice pentru stimularea participării publicului la 

deciziile strategice 

� Program integrat de gestionarea calității aerului. 

 

5.  Crearea de parteneriate și de protocoale de colaborare 

 

Parteneriatele cu alte orașe și comunități smart pentru schimb de experiență, informații, de bune 

practice pentru a le replica sau de eșecuri, pentru a le evita. Acestea trebuie explorate inclusiv 

din perspectiva nivelul următor de smart region, care va permite coordonarea de resurse și 

realizarea de economii de scară. 

 

Complexitatea unui ‚sistem al sistemelor’ smart city poate fi simplificată și optimizată, atât din 

punct de vedere al managementului operațional, al managementului de risc sau al eficientizării 

costului total (Total Cost of Ownership) prin externalizarea unor servicii sau transformarea unor 

proiecte de investiții în parteneriate public-private sau concesionare de servicii etc. Majoritatea 

aplicațiilor, serviciilor, sistemelor, platformelor inventariate în planificarea strategică Smart City 

Pitești există disponibile în piață de la diverși furnizori sau integratori, în variante standard sau 

adaptabile conform unor specificații funcționale și/sau tehnice, după caz, iar modelul operațional 

și financiar optim recomandat este cel de tip software-as-a-service (SaaS), platform-as-a-service 

(PaaS), infrastructure-as-a-service (IaaS), Mobility-as-a-Service etc. 

Promovarea parteneriatelor public-private poate reprezenta o soluție viabilă și optimizată pentru 

operaționalizarea unor servicii. 

Realizarea de protocoale și mecanisme de colaborare eficientă inter și intra-instituționale, inclusiv 

pentru schimbul de date între instituții este de asemenea cheie. 

Experimentarea și testarea de noi servicii și soluții prin proiecte pilot sau platforme de demo 

reprezintă mecanisme foarte utile în verificarea viabilității și aplicabilității unei soluții, înainte de a 

decide o investiție; totodată, reprezintă o modalitate eficientă de a convinge oamenii de utilitatea 

unor astfel de soluții și de a le deschide apetitul pentru cât mai multe soluții digitale în diverse 

domenii ale vieții lor.  

 

 

• Nivelul 2 orizontal – Infrastructuri, rețele 

 

1. Proiectarea și implementarea unei infrastructuri IT&C cu un management unitar la 

nivelul Primăriei Municipiului Pitești, care să asigure consolidarea, uniformizarea, 

interoperabilitatea și integrarea tuturor soluțiilor și sistemelor IT din instituțiile publice ale 

Municipiului Pitești, într-o arhitectură scalabilă, securizată și cu accesul la date structurat pe 

nivele diferite de autoritate pentru factorii interesați și care să funcționeze ca un Centru de 

Comandă și Control pentru orașul inteligent Pitești.  
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• Nivelul 3 orizontal – Baze de date 

 

1. Realizarea și întreținerea unei baze de date geospațiale în vederea generării de hărți 

dinamice pentru transpunerea progresivă în format digital a elementelor subterane, supraterane 

sau chiar aeriene (canalizare, alimentare cu apă, tronsoane de gaz, rețele de energie electrică 

etc.), tradiționale și inteligente, până la nivelul senzorilor de tip IoT, care pot fi ulterior analizate 

și prelucrate, cu aplicații specifice, pentru întreținerea infrastructurii, gestionarea, planificarea, 

realizarea și documentarea proiectelor de construcție, precum și pentru realizarea inventarului 

proprietăților publice. Aceasta din urmă, reprezintă, de asemenea o necesitate stringentă. 

 

2. Realizarea inventarului prorpietăților municipiului Pitești, pentru a permite planificarea 

construcțiilor și a tranzacțiilor de proprietate, precum și facilitarea emiterii documentației 

cadastrale în format electronic on-line, într-un timp foarte scurt. 

Intervențiile proiectate la nivelul domeniilor verticale prioritare smart city vizează atingerea 

obiectivelor strategice generale, cât și specifice domeniului de intervenție, ținând cont de 

interdependențele dintre acțiuni și impactul transversal asupra mai multor domenii sau obiective. 

 

 

6.1 DESCRIEREA ACȚIUNILOR PROPUSE 
 
Inițiativele la nivel de domeniu strategic vertical de smart city sintetizate în Anexa 1 – Harta 

Strategiei Smart City Pitești sunt corelate și cu obiectivele strategice generale și specifice, 

astfel se regăsesc prezentate schematic și în Anexa 2 – Planul strategic de acțiune Smart 

City. 

În cele ce urmează se regăsesc prezentate, pentru fiecare domeniu strategic vertical smart city, 

eventuale premise ce trebuie considerate, respectiv detalii pentru diverse inițiaitive strategice.  

 
I. Domeniul prioritar ECONOMIE 
SMART 

Pentru stimularea agilității 

antreprenoriale, a atractivității 

investiționale și implicit a noilor 

oportunități de afaceri,  stabilirea 

direcțiilor cheie de dezvoltare 

urbană se face pornind de la 

prioritățile mediului de afaceri: 

redefinirea mobilității urbane, 

simplificarea și automatizarea 

serviciilor administrative, crearea de platforme digitale pentru networking, pentru promovarea 

imaginii, diseminarea de bune practici și de mecanisme de partajare a anumitor infrastructuri 

pentru valorificarea optimizată a investițiilor.  

 

Mediul de afaceri, alături de mediul academic și universitar, are un rol cheie în stimularea inovării 

și în dezvoltarea de soluții smart. Clusterele, Hub-urile inovative, structurile de antreprenoriat, 
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regionalizarea sau chiar internaționalizarea afacerilor, un sistem integrat de management al 

piețelor și al activităților comerciale ar aduce plus valoare și trebuie stimulate, inclusiv prin 

parteneriate active cu Camerele de Comerț și Industrie și cu structurile de tip Grupuri de 

Acțiune Locală GAL din regiune. 

În acest sens, proiectul inițiat Pitești Business Hub trebuie dezvoltat ca să asigure și un spațiu de 

lucru, de organizare de evenimente și o platformă de comunicare, învățare, promovare. Acest 

spațiu poate fi folosit și pentru întâlniri ale comunităților de business, educație și cercetare-

inovare. 

 

De asemenea, orice mecanism de simplificare a birocrației și de optimizare a proceselor de 

interacțiune cu administrația contribuie la eficientizarea activităților economice. Un bun 

exemplu este o soluție pentru emiterea electronică a diverselor autorizații de funcționare, prin 

portalul e-servicii - un nou serviciu electronic ‚e-autorizații’. 

 

Pentru a deveni un oraș vibrant din punct de vedere economic și atractiv pentru investiții, așa 

cum a rezultat și în urma analizei diagnostic și a analizei SWOT, prezentate în capitolul 4, o 

abordare strategică trebuie consolidată în jurul valorificării eficiente a capitalului natural-

istoric-cultural prin redefinirea potențialului turistic, prin următoarele acțiuni, identificate 

în urma discuțiilor purtate în cadrul grupului de lucru cultură-turism-patrimoniu: 

• Crearea unei strategii de promovare a imaginii orașului, ca suport pentru 

promovarea tuturor inițiativelor Smart, care să vizeze: 

• un plan integrat de comunicare și campanii de promovare realizate anual în 

mediul digital (pagina de web a Primăriei Municipiului Pitești, portaluri dedicate și 

spații social media proprii, inclusiv pagina de facebook Pitești – Smart City Ideas, sau 

ale altor instituții conexe care deja și-au consolidat o imagine și o expunere de 

emitent de încredere (ex. Filarmonica Pitești), care să includă lecții învățate din 

experiențe la nivel internațional, tendințe și bune practici la nivel local, promovarea 

de povești de succes naționale, imagini și simboluri emblematice piteștene și 

evenimente locale.   

• întărirea capacității instituționale de implementare a planului de 

comunicare, inclusiv prin opțiunea externalizării serviciilor către o firmă de 

comunicare online 

• activarea diasporei piteștene, ca promotor de încredere. 

 

• Operaționalizarea managementului evenimentelor cultural-artistice de către Primărie, prin 

mecanisme cât mai eficiente din punct de vedere al alocării de resurse umane și financiare și 

cu maximizarea beneficiilor financiare și de imagine: 

• prin alocare de bugete diferențiate: 

• buget alocat recurent sub formă de subvenții pentru susținerea continuității 

evenimentelor de notorietate (ex. Simfonia Lalelelor, Festivalul Internațional de 

Dansuri Populare Carpați) 

• buget alocat sub formă de granturi pentru concurs de idei noi, în conformitate cu 

normele de aplicare prevăzute de Legea nr. 350/2005,  și cu contribuție de 

cofinanțare din partea aplicanților interesați 
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• crearea de parteneriate fără alocare financiară, dar cu facilitarea accesului la 

infrastructură, autorizații, promovare prin canalele media ale Primăriei etc 

• alte parteneriate cu sau prin mediul privat  

• parteneriate de tip public-privat. 

 

• Crearea unei platforme de promovare integrată a atracțiilor orașului (evenimente, obiective 

etc.), care să includă, fără a se limita la o aplicație și un portal al orașului, dezvoltate și 

operate de terți furnizori în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești, în baza unei selecții 

realizate de Primărie, care să ia în considerare o serie de caracteristici obligatorii, de tipul: 

agregarea tuturor evenimentelor culturale din an într-un calendar digital, a obiectivelor 

turistice și de patrimoniu, integrarea cu website-urile instituțiilor de cultură, sport și știință, 

instrumente de rezervare de locuri și achiziționare de bilete online, furnizarea de informații 

conexe de transport, mecanisme de selecție interconectată de evenimente / obiective / 

furnizori de servicii conexe, campanii de promovare în mediul digital etc.  

 

• Sub coordonarea Centrului Național de Promovare și Turism (CNPT) din cadrul Primăriei 

Municipiului Pitești, crearea unei strategii de promovare turistică în colaborare/parteneriat 

cu agențiile și operatorii de turism locali pentru:  

• Identificarea unor produse turistice, care să propună experiențe create în jurul 

unor concepte, integrând evenimente de notorietate cu circuite la obiective turistice 

din zonă, pentru a prelungi perioada de ședere a turiștilor pe lângă evenimentul care 

este deja de succes, ca de exemplu, Conceptul Istorie și Tradiție promovat în pachete 

de weekend, care să includă bilete la festivalul Toamna Piteșteană, circuit de vizitare 

al Muzeului Viticol-Pomicol Golești, Schitul din Trivale - Complexul Conacul Brătienilor 

Florica - Muzeul Memorial Închisoarea Pitești și ofertă specială de cazare atașată.  

• Promovarea acestor produse turistice de către agențiile de turism prin campanii 

proprii de marketing digital, dar și sindicalizat cu sprijinul CNPT pe website-ul 

acestuia, pagina facebook, prin aplicația locală, alte aplicații dezvoltate de terți și prin 

canale media tradiționale (comunicate presă) etc.  

Toate aceste acțiuni de planificare și promovare vor fi derulate simultan cu implementarea 

unor instrumente digitale pentru creșterea atractivității și ubicuității experiențelor de 

turism: 

• Aplicaţie mobilă cu tururi digitale de explorare urbană 

• O rețea de senzori iBeacon care transmite informații geolocalizate pentru planificarea 

unui turism inteligent, în funcție de tiparele de comportament înregistrate și 

scenariile predictive  

• Aplicație mobilă și un portal turistic al orașului, integrat într-o platformă complexă de 

promovare a orașului 

• Ghid digital pe bază de coduri QR scanabile amplasate pe muzee, monumente istorice 

si de arhitectura 

Pentru aceasta, acțiunea de creare a unei baze de date digitalizate a orașului este critică, așa 

cum e descrisă la nivelul 3 orizontal – Baze de date, pentru a putea efectua diverse analize, 

planificarea plasării de senzori și integrarea informațiilor în timp real în diverse aplicații mobile și 
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platforme. Un astfel de exemplu este harta obiectivelor turistice realizată demonstrativ pentru 

scopul acestei strategii și prezentată în figura  de mai jos.   

Desigur și alte soluții din celelalte domenii de intervenție au impact pozitiv în susținerea creșterii 

turismului, cum sunt măsurile de creștere și diversificare a mobilității urbane, cu accent pe 

infrastructura de transport pietonal, formele de mobilitate cu energie verde sau transportul public 

multimodal. 
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Figura 2 - Harta obiectivelor turistice – Municipiul Pitești 
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II: Domeniul prioritar CONECTIVITATE ȘI MOBILITATE URBANĂ 

Trecerea de la dirijarea traficului la managementul mobilității urbane la orientarea către 

asigurarea serviciilor de mobilitate pentru cetățenii Municipiului Pitești (servicii de tip door-to-

door) are ca beneficii: reducerea efectelor negative ale activității de transport, inclusiv a poluării, 

reducerea timpilor de călătorie, reducerea costurilor și creșterea siguranței.  

 

Abordarea completă și multimodală a călătoriilor în zona Municipiului Pitești prin oferirea de 

servicii de transport care să permită 

reducerea timpilor de călătorie, 

presupune integrarea tuturor 

componentelor sistemelor de transport 

dezvoltate în zona urbană și 

metropolitană (inclusiv constituirea 

unei asocieri între UAT-uri pentru 

dezvoltarea unei zone metropolitane).  

Reducerea poluării se poate obține prin 

reducerea numărului de vehicule 

poluante, promovarea transportului 

public electric, utilizarea sistemelor de 

transport alternativ (biciclete – bikesharing, mersul pe jos – stații, trotuare, pasaje etc).  

 

Astfel, în planul strategic de acțiune smart city, se înscrie dezvoltarea unei platforme integrate 

de management al mobilității, care să includă minim următoarele componente:  

� Sistemul de management integrat al traficului / ITS extins prin conectarea la acesta a 

unui sistem de management al transportului public, care să permită acordarea 

priorității autobuzelor în intersecțiile semaforizate și controlate de acest sistem. În 

acest sistem este inclusă rețeaua de senzori care va permite colectarea în timp real a 

informațiilor de trafic (inclusiv camere video cu funcții de măsurarea a parametrilor 

de trafic, de securitate și de identificare a numărului de înmatriculare). 

� Sistemul de management al transportului public urban - acesta poate avea 

următoarele funcții majore: monitorizarea vehiculelor, planificarea călătoriilor și 

monitorizarea graficului de circulație, informarea călătorilor în timp real, analiza  

obiceiurilor de călătorie, monitorizarea activităților de întreținere și reparație a 

vehiculelor de transport public, managementul activităților conducătorilor de vehicule 

utilizate în transportul public urban, managementul activităților din autobaze și stații 

de autobuz, funcții de securitate și siguranță, colectarea de date privind factorii de 

mediu si transmiterea acestora in timp real. Pentru aceasta, este necesară o soluție 

de acces Wi-Fi la internet prin portal de autentificare si de comunicare securizat, 

precum și de un sistem de localizare GPS și de camere video împreună cu senzori de 

monitorizare a aerului în mișcare. Toate aceste informații pot fi gestionate integrat 

intr-o platformă de management, alături de soluția de e-ticketing si cea de 

administrare a stațiilor de încărcare electrică. 

� Sistemul de e-ticketing și plăți pentru serviciile de transport și alte servicii comunitare. 

Acesta va permite integrarea sistemelor de plăți pentru dezvoltarea unui sistem de 
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colectare și distribuire a sumelor încasate. În această categorie pot fi incluse 

următoarele: titluri de călătorie, plăți pentru închirierea de vehicule, bilete la evenimente 

culturale etc. 

� Sistemul de management al parcărilor din Municipiul Pitești cu monitorizarea parcării în 

locuri nepermise (senzori, mesaj de alarmă), portal website cu harta locurilor disponibile, 

afișare in spații publice cu panouri și într-o aplicație mobilă dedicată. Se recomandă 

conectarea acestuia la sistemele anterioare pentru facilitarea călătoriilor multimodale și 

pentru implementarea sistemului Park&Ride.  

� Sistemele de tip vehicle-sharing (bicicletă, trotinetă și autovehicul) pentru reducerea 

numărului de deplasări cu vehiculele private).  

� Sistem de informare și planificare a călătoriilor urbane multimodale – componenta 

principală va fi sistemul de transport public urban.  

� Sisteme de tip cooperativ și suport pentru vehicule inteligente și autonome – acesta va 

permite schimbul de informații dintre aceste vehicule și infrastructura de transport a 

Municipiului Pitești pentru accelerarea dezvoltării acestor sisteme autonome.  

� Sistem outdoor de informare inteligentă despre condiții de trafic. 

� Managementul mobilității înseamnă și înglobarea de scenarii de optimizare de trafic, 

inclusiv pietonal, de proiectarea de soluții de marketing geolocalizat, de planificare 

urbană și de modelare a serviciilor publice. Acestea se pot realiza prin utilizarea unei 

soluții de wi-fi public, cu acces securizat la internet și la un portal de informare, 

completată cu culegere date de trafic in timp real și în evoluție, peste care se suprapun 

soluții de analize de date și predicție de tip Business Analyses (BA) și Machine Learning 

(ML). 

 

Pentru dezvoltarea conceptului de MaaS (Mobility-as-a-Service), care va sta la baza 

sistemului de management al mobilității în Municipiul Pitești, se vor avea în vedere următoarele 

aspecte care țin de infrastructura de transport:  

� Realizarea unei rețele de străzi care să permită asigurarea unui anumit nivel al serviciului 

de transport în zona metropolitană (calitatea suprafeței de rulare, acces facil la diferitele 

componente ale infrastructurii urbane de transport și altele) 

� Realizarea unei rețele de piste de bicicletă  

� Realizarea unei rețele de parcări subterane sau supraterane automatizate, care să 

permită parcarea unui număr mai mare de autovehicule pe o suprafață data 

� Realizarea unei rețele de stații de autobuz cu facilități suplimentare pentru transportul 

multimodal  

� Realizarea unei rețele de stații de încărcare cu energie electrică pentru autovehicule  

� Stații de închiriere biciclete  

 

De asemenea, trebuie considerate aspectele care țin de vehiculele utilizate în sistemul de 

transport urban:  

� Achiziționarea autobuzelor electrice – completarea etapizată a flotei existente cu cele 

care sunt în plan să fie achiziționate și cu loturi suplimentare ulterioare 

� Achiziționarea vehiculelor pentru sistemul de tip car-sharing  

� Achiziționarea bicicletelor pentru sistemul de bike-sharing  
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Ca instrumente strategice, așa cum am menționat la descrierea acțiunilor strategice 

aferente nivelului 1 orizontal – politici, strategii, programe, procese din Harta 

Strategiei Smart City Pitești, sunt necesare: 

� Actualizarea Periodică a Planului de Mobilitate Urbană 

� Program de stimulare a mobilității alternative, verzi 

� Asociere între PMP și terți pentru asigurarea transportului public într-o maniera 

colectivă, integrând și mijloacele de transport private care operează pe segmentele 

terminale, unde nu operează transportul public sau care se pot suprapune parțial cu 

rețeaua de transport public, urmărind beneficiile pentru mobilitatea extinsă a 

cetățenilor către punctele de interes 

 

 

III. Domeniul prioritar ENERGIE ȘI MEDIU INTELIGENTE 

 

O îmbunătățire continuă a calității aerului, apei și solului se obține prin schimbări în procesele de 

planificare urbană și de administrare realizate cu ajutorul conceptelor inovative și a  tehnologiilor. 

Printre elementele care condiționează crearea unui mediu înconjurător inteligent sunt rețelele 

inteligente, clădirile eficiente energetic, utilitățile publice dotate cu tehnologii noi pentru 

reducerea consumurilor energetice și deșeurilor, dar și politicile, normativele și strategiile 

relevante, disponibilitatea și accesibilitatea datelor actualizate permanent, precum și schimbul de 

date între instituții.  

 

Soluțiile propuse în Harta Strategică și respectiv în Planul de Acțiune Strategic Smart 

City cuprind: 

• Realizarea unei rețele extinse de stații de încărcare pentru vehicule electrice 

• Sistem de management inteligent al sistemelor de apă, integrând soluții de tip 

infrastructuri blue-green: acoperișuri verzi, proiectare urbană cu senzitivitate la apă etc 

(în baza masterplanului strategic pentru combaterea inundațiilor, parte din strategia de 

adaptare la schimbări climatice, ce completează SIDU) 

• Soluţie inteligentă de măsurare a calităţii aerului bazată pe  reţele de senzori atât la 

punct fix, în intersecții, zone cu trafic auto intens sau zone industriale, precum și în 

mișcare, pe mijloacele de transport în comun ale orașului: crearea unei hărți ample a 

poluării, la nivelul întregului oraș, fără investiții semnificative, baza pentru studii de 

impact, accesibilitate  în timp real prin intermediul unei interfețe de tip API, ca 

funcționalitate pentru a dezvolta diverse proiecte de reducere a poluării în anumite zone 

si alte aplicaţii. 

• Soluţia de iluminat public inteligent pentru eficiența energetică, prin optimizarea 

consumului de energie şi a costurilor în ceea ce priveşte operarea şi întreţinerea acestui 

sistem:  senzori, lămpi cu consum redus și controlul de la distanță prin platforme de 

management și telegestiune. Complementar, se poate realiza o soluție care să permită 

PMP şi operatorului pentru iluminat public monitorizarea infrastructurii de utilităţi, cât şi a 

altor infrastructuri critice, pentru reduceri semnificative ale facturilor de energie, 

micşorarea eforturilor (cost, timp) de mentenanţă, alertarea incidentelor, auditarea în 
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timp real cât şi interfaţarea structurată într-un sistem de management tip BIM (business 

intelligence model). 

• Promovarea unei soluţii de management şi contorizare inteligentă a consumului de apă 

(SCADA). Deși nu este în responsabilitatea directă a Primăriei, PMP se preocupă de toate 

ariile care ar putea fi transformate și optimizate ca procese și ca nivel de serviciu, 

urmărind beneficii în minimizarea pierderilor de apă; în acest sens, PMP poate interveni 

prin decizii și hotărâri care să reglementeze un anumit nivel minim de serviciu sau care 

să faciliteze anumite inițiative smart  

• Soluție de smart metering și control al consumurilor de energie și de apă pentru clădirile 

publice (ex. în școli), administrată centralizat într-o platformă de management   

• Promovarea, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară și operatorul local, de 

soluții inteligente de colectare, identificare, înregistrare și trasabilitate a deșeurilor 

• Promovarea, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară și operatorul local, de 

soluții de monitorizare, analiză predictivă și avertizare a atingerii capacității de umplere a  

'containerelor de deșeuri inteligente', folosind tehnologii de tip RFID (Radio Frequency 

IDentification), Machine Learning (ML), Business Analyses (BA), cloud, incluzând și 

opțiunea de compactoare de deșeuri, acționate cu energie fotovoltaică – aceste măsuri 

optimizează traseele mașinilor de colectare și datorită deplasărilor mai reduse, se 

generează efecte benefice în reducerea poluării și contribuie la eficientizarea traficului 

urban 

• Promovarea unei platforme IT pentru managementul integrat al rețelelor inteligente de 

energie electrică şi a sistemelor de energie regenerabilă, pentru stocarea de energie de 

mare capacitate în punctele cheie conectate la surse de producție electrică din surse 

regenerabile (sistem fotovoltaic): ex. de aplicabilitate - stații de autobuze încălzite. 

 

Ca instrumente strategice specifice suport, așa cum sunt prevăzute la acțiunile 

din nivelul 1 orizontal – politici, strategii, programe, procese sunt necesare: 

� Un program integrat de gestionarea calității aerului 

� Strategie de adaptare la schimbările climatice, incluzând un Masterplan Strategic pentru 

gestionarea inundațiilor urbane, ca parte a SIDU actualizată 

� Strategia de management inteligent al deșeurilor la nivelul municipiului Pitești, 

promovată de către ADI Argeș pentru integrarea în SMID 

� Actualizarea Strategiei de eficiență energetică 
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IV: Domeniul prioritar OAMENI INTELIGENȚI 

Un atribut important al unui oraș smart, performant și incluziv, este proactivitatea sa în 

adoptarea serviciilor digitale pe scară cât mai largă, sprijinind concomitent și coerent toate 

categoriile sociale, inclusiv pe cele care sunt în afara subiectului digital. Potențarea capitalului 

uman și social prin stimularea mecanismelor de 

cunoaștere, învățare, participare largă și incluziune 

digitală, reprezintă de asemenea noi forme de 

inovare sub umbrela conceptelor smart city. 

Sistemele moderne de acces la servicii de sănătate 

moderne, inclusiv de telemedicină sunt de asemenea 

necesare pentru siguranța și confortul pacientului, 

creând totodată beneficii indirecte în optimizarea 

traficului urban prin eliminarea unor deplasări în scop medical. 

Una dintre direcţiile prioritare ale Agendei Digitale a României o reprezintă dezvoltarea de 

tehnologii IT&C, cu scopul facilitării procesului de învăţare din România şi implicit stimularea 

inovării şi creşterii economice pe termen lung. Așadar, domeniul educației și instruirii este 

prioritar în strategiile smart city și este adresat prin inițiative care promovează infrastructuri 

digitale și programe inovative pentru stimularea tuturor etapelor și formelor de învățământ.  

Analizând soluțiile disponibile și bunele practici implementate în România, Primăria Municipiului 

Pitești are pe lista priorităților definirea unei soluții complete de clasă digitală standardizată la 

nivelul orașului, care să includă mai multe funcțiuni și module: 

• accesul wi-fi securizat la internet, printr-un portal dedicat; 

• aplicații și instrumente didactice interdisciplinare și interactive, care prin metoda ludică și 

conținutul digital interactiv și multimedia, să stimuleze interesul și potențialul elevilor de 

învățare, de creativitate, de dezvoltare a abilităților de programare; 

• aplicația e-catalog, cu servicii de securitate online, care să permită părinților accesarea 

securizată a situaţiei şcolare a copilului şi să comunice facil cu dirigintele şi profesorii. 

aplicație de informare a părinților, precum și raportare integrată cu Inspectoratul Școlar. 

În urma unei analize tehnico-economice și a surselor de finanțare disponibile, Primăria va decide 

etapizarea implementării soluției. Totodată, în această pre-evaluare, se vor lua în considerare și 

dotările de infrastructură hardware și software care să permită implementarea soluțiilor 

menționate, precum și planificarea instruirii profesorilor care vor utiliza aceste soluții. 

Chiar dacă nu sunt în controlul direct al Primăriei, administrația își manifestă susținerea pentru 

promovarea soluțiilor de tip smart healthcare pentru monitorizarea la distanță a pacienților cu 

afecțiuni cronice și de telemedicină. 
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V: Domeniul prioritar CONDIȚII DE VIAȚĂ INTELIGENTE 

Un oraș este mai mult decât ceea ce pare a-l forma - clădiri, străzi, beton, asfalt. Un oraș cu 

adevărat locuibil și atractiv are nevoie de apă și de spații verzi, ca elemente ce modelează, 

înfrumusețează și 

îmbunătățesc viața, precum și 

de spații de socializare și de 

petrecere a timpului liber. 

Totodată, are nevoie de 

facilități de conectivitate și de 

mobilitate, de siguranță, 

precum și de menținerea unor 

standarde înalte de curățenie. 

Toate acestea ajută la 

îmbunătățirea sănătății fizice și 

mentale umane. Aceste 

facilități reduc și costurile individuale și de sănătate publică. 

 

Totodată, Municipiul Pitești trebuie să gestioneze o realitate nouă cu care se confruntă, aceea a 

provocărilor schimbărilor climatice, care produc pagube materiale și disconfort în viața populației, 

mai ales prin fenomenele de ploi torențiale, cu inundații masive.  

 

O soluție fezabilă și valoroasă pentru Municipiul Pitești o reprezintă infrastructurile de tip blue 

– green, care completează și, în unele cazuri, înlocuiesc infrastructura gri, conectând funcțiile 

hidrologice urbane cu sisteme de vegetație în proiectarea peisajului urban: de la clădiri sau 

ansambluri rezidențiale și cartiere, la infrastructurile publice: străzi, parcuri, grădini. O astfel de 

abordare combină nevoia de management durabil al apei și a apelor pluviale cu cerințele vieții 

urbane de adaptare și de urbanizare și poate genera și alte beneficii legate de reducerea efectelor 

climatice ale înlocuirii vegetației cu materiale de tipul betonului sau asfaltului, cum ar fi 

desecarea solurilor urbane, pericolul poluării aerului cu pulberi sau efectul de ”insulă de căldură”, 

prin echilibrarea fluctuațiilor de temperatură diurne și sprijinirea ventilării naturale a aerului. Un 

obiectiv urmărit este adaptabilitatea și capacitatea de rezistență a infrastructurii urbane și, pe 

termen lung, reducerea semnificativă a costurilor de gestionare a apei pluviale, concomitent cu 

dezvoltarea biodiversității urbane. 

 

Astfel de soluții inovative de infrastructuri urbane sprijină reconectarea oamenilor cu natura, 

precum și interacțiunea socială și integrarea socială, deoarece determină creșterea tendinței de a 

utiliza spații deschise pentru activități în grupuri și oferă condiții pentru petrecerea timpului cu 

familiile și prietenii. Prin îmbunătățirea gradului de atractivitate socială și estetică a clădirilor și a 

mediului urban, orașele albastre-verzi au o reputație mai bună și o valoare imobiliară crescută, 

atrag familiile tinere și oferă companiilor argumente puternice pentru a-și stabili sediul. 

 

Asigurarea conectivității în spațiile urbane pentru cetățeni vizează mai multe dimensiuni: acces la 

internet, acces la informații de interes public și posibilitatea de interacțiune cu autoritățile. Aceste 
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deziderate se pot atinge prin soluții de wi-fi public (în parcuri, autobuze) pentru acces la 

internet printr-un portal securizat, cu funcțiunea de informare si colectare de feedback 

către și dinspre cetățeni.  

Mobilierul stradal inteligent accesorizat cu panouri fotovoltaice, porturi de încărcare USB şi 

încărcare wireless pentru dispozitive mobile oferă mai multă mobilitate și oportunități de 

menținere în contact oriunde, oricând și în condiții de siguranță. 

Siguranța fizică a oamenilor, a proprietăților publice și private poate fi sporită, în condiții de 

eficiență operațională pentru forțele de ordine, prin extinderea sistemului de supraveghere 

video cu o soluție scalabilă de analiză video, cu tehnologii de Machine Learning și de 

Artificial Intelligence pentru modelare și previziuni ale infracționalității, analiză post-

eveniment, alertare și dispecerizare automată pentru o mai bună reacție a forțelor de 

ordine. Acest tip de soluție asigură totodată și conformarea cu prevederile UE privind prevenirea 

criminalității.  

 

Ca soluție de prevenție și sporire a siguranței publice, cu implicarea activă a cetățenilor, este 

necesară o aplicație mobilă pentru raportarea incidentelor. Această aplicație trebuie inter-

conectată cu o platformă de management integrat al alertelor.  

 

Pentru a integra în planificarea urbană, precum și în proiectele deja implementate, în curs de 

implementare sau în curs de aprobare, aceste concepte, soluții sau funcționalități noi, 

Administrația Municipiul Pitești are în vedere următoarele inițiative: 

• Identificarea și adoptarea măsurilor și hotărârilor administrative suport (ex. HCL -uri pt 

adoptarea de standarde specifice, tehnologii adecvate etc.) 

• Planificarea spatiilor verzi cu abordarea inovativa de infrastructuri blue-green 

• Proiecte de regenerare urbană cu infrastructuri blue-green  

• Achiziționarea unei aplicații mobile pentru raportarea incidentelor  

• Achiziționarea unei platforme de management integrat al alertelor. 
 
 
 
 
VI. Domeniul prioritar ADMINISTRARE INTELIGENTĂ 

 
 

Asigurarea unei bune și consecvente guvernanțe din 

partea administrației implică o serie de decizii strategice, 

o planificare strategică, asigurarea unui cadru instituțional 

adecvat, având capacitățile și mecanismele aferente 

implementării coerente a acțiunilor strategice smart city. 

Paceasta presupune totodată realizarea unei infrastructuri 

IT&C la nivelul Primăriei, care să asigure managementul 

unitar, inter-operabilitatea și integrarea tuturor sistemelor 

existente și viitoare, precum și un set de reguli și 

proceduri conform cărora să se desfășoare activitatea. 
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Există mecanisme legale de eliminare completă a hârtiei din administrația publică, așa cum este 

reglementarea europeană eIDAS, privind semnătura electronică calificată, ceea ce oferă o 

excelentă oportunitate pentru stabilirea și atingerea unor obiective ambițioase și necesare de 

reducere a birocrației, simplificare și digitalizare a interacțiunilor cetățean – administrație.  

    

Toate soluțiile menite să eficientizeze procesele interne și interacțiunile cu cetățenii și cu diverse 

comunități ale orașului, să îmbunătățească modul de derulare a acțiunilor din serviciile publice, 

au impact transversal în toate dimensiunile vieții orașului. Aceste soluții vizează: 

• Aplicație de gestionare și autorizare on-line a spațiilor de parcare cu destinație privată 

• Aplicație on-line pentru depunerea documentației și aprobarea cererilor de  reabilitarea 

termică a clădirilor 

• Aplicatie web-based pentru consultare publică 

• Aplicație mobilă pentru raportarea incidentelor, cu ajutorul căreia cetățenii  vor putea 

transmite incidentele observate pe străzile orașului direct de pe telefonul mobil la un 

dispecerat al Primăriei. 

• Soluție pentru emiterea certificatului de urbanism electronic, prin portalul e-servicii: e-

urbanism 

• Solutie pentru cadastru electronic, prin portalul e-servicii: e-cadastru 

• Solutie pentru emiterea electronică a  diverselor autorizații de funcționare, prin portalul 

e-servicii: e-autorizații 

• Soluție de administrare participativă / e-guvernare, incluzând o platformă de informare și 

de colectare de feedback, integrând portaluri, aplicații mobile etc 

• Soluție de securitate cibernetică avansată pentru infrastructurile IT&C – cu cât devin mai 

complexe și mai interconectate arhitecturile, crește și vulnerabilitatea sistemelor  

 
Dezideratul final este acela al agregării cât mai multor informații și accesării acestora pe nivele 

diferite de autoritate, începând cu nivelul de vizualizare, într-o platformă urbană care să 

permită transformarea totală a serviciilor și interacțiunilor:  

- furnizarea pentru cetățeni și turiști a noutăților cultural-artistice, a datelor de călătorie în 

timp real, cu sugestii personalizate pentru alegerea celor mai bune mijloace de mobilitate 

prin oraș;  

- oferirea de încredere și siguranță prin managementul alertelor;  

- monitorizarea și controlul de la distanță a consumurilor de energie și de apă din clădiri 

publice etc.  

- La această platformă, în timp și gradual, se pot interconecta și extinde și alte platforme, 

de tipul:  

- platforma integrată pentru managementul alertelor 

- platforma pentru managementul mobilității 

-  platforma pentru managementul integrat al rețelelor smart de energie.  
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7. VIITORUL SMART CITY PITEȘTI  

 
“Viitorul este deja aici – doar că nu este distribuit uniform.’’ - William Gibson 
 
Este important să ne reamintim acest lucru și să admitem că lucrurile evoluează în jurul nostru și 

cu, și fără acțiunea noastră. Sunt multe nevoi la nivelul orașului nostru și sunt acțiuni necesare în 

diverse planuri: de la inițiative care încă rezolvă probleme de bază, la inițiative care ne redefinesc 

viitorul. Nu trebuie ținute în loc nici unele, nici altele, ci trebuie găsite soluțiile inteligente pentru 

a le derula în paralel.  

 

Strategia Smart City Pitești este în primul rând despre cum abordăm inteligent toate aceste 

problematici și deziderate, într-un mod holistic și integrat, cum le prioritizăm și cum identificăm 

noi resurse pentru a putea să echilibrăm eforturile și investițiile, pentru un prezent imediat cât 

mai bun și pentru un viitor și mai bun pentru noi și pentru generațiile următoare.   

 

Astfel, pașii pe care îî vom urma vizează: 

 

• Continuarea investițiilor deja programate și includerea în planificarea bugetară pentru 

anul 2020 a proiectelor prioritare din Strategia Smart City, mai ales a celor care vizează 

acțiuni suport pentru implementarea de noi inițiative, cum ar fi actualizarea strategiilor 

cheie sau extinderea unor proiecte cu componente critice care să răspundă la cerințele 

smart. 

• Crearea cu prioritate a structurii de management Smart City pentru a derula eficient 

Strategia Smart City si Planul de Acțiune Strategică. 

• Pregătirea proiectelor relevante ce derivă din această strategie, pentru care să obținem  

finanțare cu succes din noul exercițiu multi-anual de finanțare din fonduri de la Uniunea 

Europeană, din perioada 2021-2027.  

 

Așadar, Strategia Smart City Pitești nu este un scop în sine ci este un instrument dinamic și 

eficient prin care să ne realizăm misiunea și să ne atingem viziunea.  
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9. ANEXE:  

• Anexa 1 - Harta planificării strategice smart city Pitești  
• Anexa 2 – Planul strategic smart city Pitești 
• Anexa 3 – Fișe de proiect 

 

 

 

Notă: Toate imaginile din prezentul document referitoare la municipiul Pitești se regăsesc în arhiva Primăriei 

Municipiului Pitești 


