Monitorizarea Misiunii Smart City

Anexa 1

Actuala Strategie de Dezvoltare Locală Integrată (publicată pe site-ul Primăriei aici) a introdus în
formularea viziunii componenta smart, prin folosirea sintagmei “oraș inteligent“ :
„PIATRA NEAMȚ - un oraș inteligent, un oraș al soluţiilor ecologice, având ca principal motor al
dezvoltării în această direcţie exploatarea potenţialului turistic, prin valorificarea durabilă a
resurselor umane și naturale, devenind un oraş în care este plăcut să locuieşti, să faci afaceri şi
turism”.
Totodată, pe lângă cele 3 obiective strategice existente (preluate din strategiile anterioare) și anume
1. Dezvoltarea și regenerarea urbană a municipiului Piatra Neamţ, 2. Natura și Comunitatea integrarea capitalului natural și uman în vederea dezvoltării durabile și a creșterii calității vieții în
municipiul Piatra Neamț și 3. Dezvoltarea economică a municipiului Piatra Neamţ și dezvoltarea unui
turism durabil, în acord cu mediul înconjurător, a mai fost adăugată încă o prioritate de dezvoltare :
OBIECTIVUL STRATEGIC 4.

Piatra Neamț, Oraș inteligent - implementarea misiunii SMART CITY

Pentru atingerea situației dorite, de la obiectivul general de mai sus, au derivat 5 obiective specifice :
Obiectiv specific 4.1.

Modernizarea serviciilor publice prin aplicații de e-guvernare

Obiectiv specific 4.2.

Crearea unei infrastructuri inteligente care să furnizeze date critice
pentru toate utilitățile orașului

Obiectiv specific 4.3.

Crearea unui sistem inteligent de monitorizare a mobilității

Obiectiv specific 4.4.

Creșterea numărului de turiști atrași prin promovare online

Obiectiv specific 4.5.

Implementării unor soluții inovatoare de eficientizare a clădirilor
prin utilizarea energiei regenerabile

Majoritatea acestor obiective specifice sunt doar parțial realizate, proiectele concrete (finalizate sau
în derulare) ce vor asigura atingerea lor în orizontul de timp 2020-2021 fiind :

Nr.
crt.
1

2

3

4

Titlu proiect
Implementare sistem de
management inteligent al
traficului în Municipiul Piatra
Neamț, cod SMIS 126608
Implementare sistem bikesharing în Municipiul Piatra
Neamt, cod SMIS 126605
Modernizarea staţiilor de
aşteptare pentru transport
public (TP), cod SMIS 126607
Administrația Fondului pentru
Mediu : Stații de reîncărcare
pentru vehicule electrice în
municipiul Piatra-Neamț

Valoare (lei) Sursa de finanțare
35.218.942 POR 2014-2020, Axa prioritara 4, Obiectivul
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon in
municipiile resedinta de judet prin investitii
bazate pe planurile de mobilitate urbana
12.167.887 durabila

22.884.267

1.390.257 Administrația Fondului pentru Mediu - AFM
„Programul privind reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră în transporturi prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport
rutier nepoluant din punct de vedere energetic :
staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în
municipiile reşedinţe de judeţ”

Aceste proiecte facilitează crearea unui sistem de transport public atractiv și accesibil și creșterea cotei
modale a transportului public în detrimentul transportului cu autoturismul, informatizarea sistemului de
transport public până în 2023, inclusiv prin e-ticketing, implementarea unei platforme de mobilitate
pentru sistemele de bike-sharing și parcări, creșterea cotei modale a transportului nemotorizat,
asigurarea infrastructurii pentru masinile electrice (6 statii de incarcare) și ghidare digitala (pe baza de
coduri QR scanabile pe obiectivele de interes, inclusiv turistice).
Obiectivele specifice la care concură proiectele de mai sus : 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4
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Reabilitare, modernizare si
dotare Creșa Mărăței cod
SMIS 126467
Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Creșei Precista
cod SMIS 128041
Reabilitare, modernizare si
dotare Gradinita nr.6 cod
SMIS 126424
Reabilitare, modernizare si
dotare Gradinita nr.2 cod
SMIS 128042
Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Colegiul Tehnic de
Transporturi cod SMIS 127349

3.312.114 POR 2014-2020, Axa prioritara 4, Obiectivul
specific 4.4: Cresterea calitatii infrastructurii in
vederea asigurarii accesului sporit la educatie
2.062.931 timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe
piata fortei de munca.
2.302.946

1.794.033

14.005.598 POR 2014-2020, Axa prioritara 4, Obiectivul
specific 4.5: Cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pt piața fortei de
muncă.

Aceste proiecte faciliteaza scăderea consumului de energie primară şi reducerea emisiei de CO2.
În vederea obținerii unei cantități de energie din resurse regenerabile, soluția propusă este utilizarea
unor pompe de căldură.
Obiectivul specific la care concură proiectele de mai sus : 4.5

Nr.
crt.
10

11

Titlu proiect
Extinderea si modernizarea
sistemului de iluminat public
în Municipiul Piatra Neamț:
Bd. Decebal-Pta Mihail
Kogalniceanu-Bd. Traian-str.
Fermelor-zona Pietricica TRONSON I cod SMIS 124829
Extinderea si modernizarea
sistemului de iluminat public
în Municipiul Piatra Neamț :
Strada Cetatea Neamțului,
Strada 1 Decembrie 1918,
Strada Mihai Viteazu, Strada
Orhei, Piața Ștefan cel Mare,
Bulevardul Republicii, Strada
Mihai Eminescu, Zona Văleni TRONSON II, cod SMIS124828

Valoare (lei) Sursa de finanțare
4.905.442 Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de Investiții 3.1 Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și
a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
5.184.548 publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C
Iluminat public.

Aceste două sub-proiecte ale noii rețele de iluminat public, asigură scăderea consumului de energie
primară, prin înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu lămpi cu eficiență
energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător, prin reabilitarea
infrastructurii (stâlpi, rețele de cabluri) și instalarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public.
Obiectivul specific la care concură proiectele de mai sus : 4.2
12

Aplicatia de mobil City App

57.120 Aplicatia este o componenta a Planului Local
de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea
Patrimoniului Cultural în Municipiul Piatra
Neamț pentru perioada 2018-2023 (PLA),
realizata in cadrul Proiectului ”SHARE Sustainable approach to Cultural Heritage for
Urban Areas Requalification in Europe” finanțat
din Programul INTERREG EUROPE, în cadrul
caruia ADR Nord-Est este partener.

Folosirea aplicatiei conduce la reducerea birocraţiei şi a mpului petrecut fizic în ins tuţiile publice din
municipiul Piatra Neamţ, prin îmbunatățirea infrastructurii tehnice a autorității locale. Implementarea
acestei măsuri conduce la creșterea transparentei și imbunatățirea comunicării cu cetățenii pe parcursul
îndeplinirii sarcinilor ce revin administrației publice locale.
Asigură servicii publice mai eficiente și de o calitate mai bună (ne referim la toată gama de servicii pe
care le furnizează o administrație locală, atât propriilor locuitori și oamenilor de afaceri, cât și turistilor,
accesul la informatie prin conectivitate WiFi și on-line)
Obiectivele specifice la care concură proiectul de mai sus : 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4

Nr.
crt.
13

Titlu proiect
Dezvoltarea capacității de
planificare strategică și
implementare a unui sistem
informatic integrat în
municipiul Piatra Neamț,
cod SMIS 136304
cod SIPOCA 807

Valoare (lei) Sursa de finanțare
3.854.719 POCA 2014-2020, Componenta 1: CP13/2019
pentru regiunea mai puțin dezvoltată –
Fundamentarea deciziilor, planificare strategică
și măsuri de simplificare pentru cetățeni la
nivelul administrației publice locale din regiunile
mai puțin dezvoltate, Axa prioritară –
Administrație publică și sistem judiciar
accesibile și transparente, Operațiunea –
Introducerea de sisteme și standarde comune
în administrația publică locală ce optimizează
procesele orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP.

Proiectul conduce la :
-

dezvoltarea capacitatii de planificare strategică la nivelul administratiei publice locale,
prin elaborarea Strategiei Smart City 2021-2027 si a Strategiei de dezvoltare durabilă
2021-2027

-

eficientizarea si simplificarea serviciilor furnizate cetatenilor de catre muncipalitate,
prin implementarea unui sistem informatic de servicii digitale, integrat cu o
platforma de management informational geografic - GIS

-

promovarea modernizării în administratia publica locala din Municipiul Piatra Neamt prin
specializarea angajatilor primariei pe teme specifice proiectului (planificare strategica si
utilizarea noului sistem informatic).

Obiectivele specifice la care concură proiectul de mai sus : 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4

De menționat că, pe măsură ce este îndeplinită, Misiunea Smart City contribuie la atingerea celorlalte
3 obiective strategice, revoluționează modul în care oamenii vor interacționa cu mediul urban și, prin
efectele colaterale pe care le antrenează, amplifică impactul majorității proiectelor importante ale
municipalității pietrene asupra vieții rezidenților, societății civile, mediului de afaceri și turiștilor.

