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RAPORT DE ANALIZĂ Nr. 01 / 2021 

În urma analizei comisiei, a gradului de digitalizare precum și a implementării conceptului Smart City 
în cadrul - Serviciului public de administrare a domeniului public și privat Sibiu, vă înaintăm propuneri de 
digitalizare a serviciilor oferite, de proiecte concrete tip Smart City, precum și câteva măsuri de implementare 
a acestora.  
 
ACCESUL ÎN ZONA PIETONALĂ 

Strategia PMUD – Zone pietonale 

Atât actualul Plan Urbanistic General al Sibiului cât și PMUD 2016-2030 prevăd diminuarea substanţială a 

traficului auto în centrul istoric al Sibiului (în special a traficului de tranzit şi a traficului non-rezidenţilor) și 

încurajarea transportului verde (biciclete, trotinete), în special a traficului pietonal.  

Acest lucru va avea ca rezultat extinderea actualei zonei pietonale în Centrul Istoric al Sibiului dar și în 

alte zone din oraș. Din acest motiv considerăm că este importantă asigurarea unui control eficient al accesului 

autovehiculelor, care să asigure securitatea accesului în zona pietonală, o operare cât mai facilă, un sistem 

centralizat și unitar de administrarea a întregului sistem, care să asigure respectarea reglementărilor locale. 

 

Propuneri de îmbunătățire a sistemului de acces auto în zona pietonală: 

1. Identificarea și înregistrarea evenimentului de acces în zona pietonală a autovehiculelor cu camere 

video (LPR) având funcția de recunoaștere a numerelor de înmatriculare. Identificarea cu card nu oferă 

garanția securitatea accesului, cardul se poate utiliza pentru acces și de către un autovehicul care nu 

a fost autorizat pentru acces, astfel se pot încălca reglementările aprobate prin HCL privind accesul 

auto în zona pietonală. 

2. Integrarea sistemul de supraveghere video cu cel de control acces astfel ca să fie stocate capturi de 

imagine asociate evenimentelor de acces, ca o măsură suplimentară de securitate. 

3. Informare privind accesul în Zona pietonală printr-o plăcuță de informare cu un cod QR cu link direct 

către secțiunea https://spadpp.sibiu.ro/zona_pietonala , atașată pe stâlpul cititorului. Nu există nici o 

informare sau instrucțiuni de utilizare în locația punctului de control acces. 

4. Implementarea standardului ISO/IEC 14443 (compatibil NFC) pentru identificarea RFID la toate 

punctele de control acces autovehicule din zona pietonală. Cu scopul unificării standardelor de 

identificare RFID pentru toate sistemele de identificare autovehicule sau persoane în vederea utilizării 

unui singur card multiaplicație (gen City Card).  

5. Realizarea hărții digitale în format GIS a zonei pietonale, adăugare în layer “Domeniu public”. 

Încorporarea hărții GIS în site-ul https://spadpp.sibiu.ro/zona_pietonala/harta. Pe harta GIS se vor 

eticheta punctele de control acces și utilizată de SP Poliție locală pentru monitorizare și intervenție în 

caz de acces neautorizat.  

BICICLETE ȘI MOBILITATE ALTERNATIVĂ 

Propuneri de proiecte 

1. Biking in Sibiu - platformă destinată deplasării cu bicicleta în Sibiu și împrejurimi. Realizarea unui site web 

destinat exclusiv transportului cu bicicleta în orașul Sibiu și zonele periurbane. Oferă informații despre: 

piste și trasee de biciclete, harta rastelelor pentru biciclete și informații, informații utile (centre de 

https://bit.ly/2PSHjCm
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inchiriat, magazine, centre de reparații, reglementari locale privind deplasarea cu bicicleta). Integrarea în 

aplicația Sibiu City App.  Exemplu: https://www.muenchen.de/int/en/traffic/biking.html  

2. Parcări pentru biciclete în cartierele rezidențiale. 

Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu, aflat în vigoare din anul 2011, recomandă, în Anexa 2, să fie 
amenajate în cartierele de blocuri parcări acoperite pentru biciclete, minim 2 locuri per apartament (fiecare 
cu dimensiunea de 60×250 cm./ bicicleta).  

Imaginați-vă cum ar fi arătat acum mobilitatea urbană pe bicicletă și care ar fi fost gradul de educare al 
locuitorilor orașului dacă, începând cu anul 2015 – de la prima reamenajare generală a unui cartier sibian, 
Vasile Aaron – ar fi fost amenajate și parcări pentru biciclete, suficiente la număr pentru păstrarea a sute de 
biciclete în spatele blocurilor rezidențiale. Apoi în proiectele de reamenajare a cartierelor Dioda, Turnișor, 
Ștrand, Hipodrom...     

Propunem ca aceste parcări pentru biciclete să fie construite din materiale durabile, ce oferă siguranța 
cetățenilor că își pot lăsa bicicletele aici atât ziua cât și noaptea, vara sau iarna. Prin construirea unor astfel de 
parcări acoperite și închise, la care să aibă acces doar locuitorii din proximitate, se oferă sibienilor încrederea 
că Primăria Municipiului Sibiu încurajează achiziționarea de biciclete și este susținută mobilitatea cu acest 
mijloc ecologic de transport. 

Riscul ca o bicicletă să fie furată de pe casa scării, acolo unde majoritatea și-o leagă atunci când nu o 
folosesc, reduce dorința oamenilor de a-și cumpăra biciclete comode, ușor de utilizat, ce au un cost în general 
mai mare. La fel, greutatea de a o transporta de fiecare dată la și de la pivniță, singurul loc unde oamenii pot 
depozita în siguranță o bicicletă la bloc, convinge multă lume că bicicleta nu este o alternativă viabilă deplasării 
auto. 

Cerințe minime pe care trebuie să le îndeplinească parcările pentru biciclete: 

✓ să fie realizată câte o parcare/ bloc (fiecare parcare 
destinată pentru 6-8-10 locuri), astfel încât aceasta să fie 
în proximitatea locuinței celor ce își parchează aici 
bicicleta. 

✓ să fie construite din materiale durabile și sigure (structură 
metalică, pereți din plasă ori plăci metalice perforate), 
greu de vandalizat. 

✓ să poată fi accesate doar de locuitorii din proximitate, pe 
bază de înregistrare ori abonament, cu cheie ori 
cartelă/token. 

✓ să fie monitorizate în permanență prin sistem video, 
conectat la centrala Poliției Locale. 

✓ să nu se perceapă taxă/ abonament cel puțin pe perioada în care parcările auto sunt puse la dispoziție 
locuitorilor cu titlu gratuit. 

Componente SMART minime propuse: 

✓ acces cu card/ token și monitorizarea accesului cu ajutorul unei aplicații mobile/ site dedicat; 

✓ aplicație mobilă și/ sau site unde locuitorii orașului să își poată crea un cont cu ajutorul căruia să aibă 
acces la următoarele informații și date:  

✓ pentru utilizare fără cont: transmiterea de cereri pentru realizarea de parcări noi (cu posibilitatea de a 
propune locație), transmiterea către PMS a cererilor pentru obținerea de carduri de acces ș.a.; 

https://bit.ly/2PSHjCm
https://www.muenchen.de/int/en/traffic/biking.html
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✓ pentru posesorii de conturi: acces la video live din parcarea unde își are înscrisă bicicleta, situația 
accesărilor parcării cu cardul propriu (data, ora), plata online a abonamentului (în cazul în care se va 
percepe pe viitor abonament) ș.a.; 

✓ supraveghere video cu legătură la Poliția Locală, pentru a păstra înregistrările timp de minim 15 zile, în 
caz de vandalizare ori furt. 

✓ beneficiarii pot avea acces live la imaginile video pentru a putea verifica securitatea bicicletei în orice 
moment al zilei. 

Alte propuneri SMART ce pot fi implementate: 

✓ prin înregistrarea unui cont și utilizarea 
acestei parcări pentru biciclete, beneficiarii 
primesc posibilitatea încheierii unei 
asigurari pentru biciclete, la prețuri 
avantajoase, negociate “la pachet” de către 
Primăria Municipiului Sibiu;  

✓ la momentul primirii permisiunii de a parca 
bicicleta într-o anumită parcare, se cere 
înscrierea pe site a unor informații 
particulare cu privire la bicicletă: model, 
culoare, serie de șasiu, foto – în vederea 
identificării cu ușurință de către poliție, in 
cazul unui furt. Aceste informații pot fi transmise direct din cont spre Poliția Locală, aceasta primind 
plângerea instant, așa cum sunt acum sesizate reclamațiile prin Sibiu City App. 

✓ Primăria Municipiului Sibiu pune la dispoziția posesorului bicicletei un tracking device (ori oferă 
posibilitatea achiziționării unuia), astfel încât bicicleta să poată fi ușor localizată în cazul unui furt. Opțiunea 
poate fi pusă la dispoziție și altor posesori de biciclete din Sibiu. Mai mult, acest sistem poate oferi 
beneficiarului și date în contul propriu cu privire la frecvența utilizării bicicletei, trasee parcurse precum și 
alte date cu privire la calorii consumate ș.a., la fel ca aplicațiile de tipul Runkeeper. 

Modele de parcări pentru biciclete: 

SCS Street Shelter: (Lungime) 2300mm x (Înălțime) 1350mm x (Adâncime) 2400mm. Parcare închisă, ce ține 
bicicletele în siguranță inclusiv iarna sau pe timp de ploaie. Destinată pentru 5 biciclete. Două astfel de parcări 
sunt de dimensiunea unei parcări auto obișnuite. Preț estimativ (fără componenta SMART): £3,500 

Sursa imaginii: https://securecyclestore.com/product/street-shelter 

https://bit.ly/2PSHjCm
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The Bikehangar: (L) 2250mm x (Î) 1365mm x (A) 2030mm 
Model câștigător în anul 2014 a premiului Cycle Parking Award la British Parking Awards. 
Modelul de rastel oferă posibilitatea legării bicicletelor atât de roată cât și de cadru, oferind o siguranță 
mărită împotriva furturilor și o stabilitate mai mare în caz de vreme nefavorabilă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sursa imaginii: https://www.cyclehoop.rentals/types/bikehangars 

 

MANAGEMENTUL PARCĂRILOR 

Strategie Smart Mobility – Implementarea sistemului de parcări inteligente (Smart Parking) 

Strategia de mobilitate, pe termen lung 2021-2030, a Municipiului Sibiu, trebuie să se realizeze, dar și 

integreze cu strategia europeană de Smart Mobility, prezentată la finalul anului 2020. 1 

 
1 Strategia Uniunii Europene pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă –înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului - 

https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_en 

https://bit.ly/2PSHjCm
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Strategia europeană pentru Smart Mobility include un plan de acțiune cu 82 de inițiative care vor ghida 

activitatea în următorii patru ani. Această strategie asigură transformarea ecologică și digitală a sistemul de 

transport în UE, care poate deveni mai rezistent la viitoarele crize. Obiectivul principal al strategiei preluat din  

“European Grean Deal” (Pactul Verde European) este reducerea cu 90% a emisiilor până în 2050, prin 

implementarea unui sistem de transport inteligent, competitiv, sigur și accesibil. 

Din punct de vedere a parcărilor, strategia europeană de Smart Mobility prezintă importanța parcărilor de 

tip „Park and Ride” (parcarea autoturismului și continuarea călătoriei cu mijloacele de transport în comun) 

care și în contextul Sibiului sunt necesar a fi realizate la punctele principale de intrare în oraș dar și în puncte 

intermodale.  

În contextul conceptelor de mobilitate urbană, politica parcărilor auto este un factor de influență asupra 

traficului auto individual în oraș, prin stabilirea duratei și a prețului locurilor de parcare. Din păcate, nici 

parcarea pe timp limitat, nici costurile mari de parcare in zonele centrale nu mai constituie solutii pentru 

descongestionarea traficului. Solutia o reprezinta sistemul de parcări inteligente – Smart Parking. 

Smart Parking defineste un ecosistem care integrează senzori IoT, analiză video, dispozitive de 

monitorizare, echipamente de plată, sisteme automate, aplicații software, infrastructură IT&comunicatii și 

care furnizeaza in timp real, informatii relevante provenite de la parcarile stradale, de la parcarile publice, 

informații despre mijloacele de transport alternative. 

Propuneri de îmbunătățire a sistemului actual de administrare a parcărilor: 

● Conversia următoarelor hărți în mai multe layere în format GIS și reunirea lor într-o singură hartă.  

o Harta automatelor de parcare - https://spadpp.sibiu.ro/parcari/automate 

o Hartă parcări cu plată - https://spadpp.sibiu.ro/parcari/parcari 

o Hartă parcări motociclete - https://spadpp.sibiu.ro/parcari/motociclete 

o Hartă parcări autocare - https://spadpp.sibiu.ro/parcari/autocare 

o Hartă străzi cu sens unic - https://spadpp.sibiu.ro/parcari/harta 

Pe lângă zonare și locațiile automatelor de parcare, hărțile GIS trebuie să permită etichetarea fiecărui loc de 

parcare, iar în perspectiva viitoare și indicată starea de ocupat/liber sau rezervat, precum și alte informații 

specifice sistemelor inteligente de parcare. Aceste informații, publicate în regim Open Data, pot fi analizate și 

oferi statistici si informații relevante pentru optimizarea locurilor de parcare în Sibiu. 

Implementarea standardului ISO/IEC 14443 (compatibil NFC) la sistemele de acces cu card de abonat în 

parcările publice cu plată. Cu scopul unificării standardelor de identificare RFID pentru toate sistemele de 

identificare autovehicule sau persoane în vederea utilizării unui singur card multiaplicație. 

 

Proiecte SMART PARKING 

1. Sistem de monitorizare în timp real a locurilor de parcare libere. 

2. Sistem de rezervare a locurilor de parcare libere din parcările publice. 

https://bit.ly/2PSHjCm
https://spadpp.sibiu.ro/parcari/automate
https://spadpp.sibiu.ro/parcari/parcari
https://spadpp.sibiu.ro/parcari/motociclete
https://spadpp.sibiu.ro/parcari/autocare
https://spadpp.sibiu.ro/parcari/harta
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Beneficiile parcărilor inteligente, pentru șoferi. 

● Se reduce consumul de combustibil. Șoferii sunt direcționați direct către un loc de parcare disponibil. 

Prin urmare, reduc numărul de kilometri necesari căutarea unui loc de parcare liber. 

● Economie de bani. Evident, conducând mai eficient atunci când căutați loc de parcare, veți economisi 

combustibil. Astfel scad cheltuielile cu combustibilul. 

● Economisiți timp. În plus, conducând mai puțini kilometri în căutarea unui loc de parcare, veți 

economisi timp prețios care poate fi petrecut pentru muncă, distracție sau hobby-uri. Rezultând 

cheltuirea mai puținor bani pe benzină. 

● Scăderea amprentei de mediu individuale. Un alt avantaj al pierderii de mai puțini kilometri prin 

căutarea unui loc de parcare este că reduceți poluarea individuală. Combustibilii fosili, benzina, 

motorina și majoritatea combustibililor alternativi produc toate emisii, în special dioxid de carbon 

(Co2). Această poluare nu va afecta direct viața umană. Cu toate acestea, Co2 este cel mai important 

factor care contribuie la emisiile de seră și contribuie la schimbările climatice. 

● Creșterea siguranței. Șoferii sunt mai puțin distrași în căutarea unui loc în jur, deoarece știu unde își 

pot parca mașina. Ei vor avea toată atenția lor pe drum. Având ochii pe drum, accidentele vor scădea 

și siguranța va crește pentru ei, pentru ceilalți șoferi și pietoni. 

● Parcare inteligentă, reduce stresul căutării unui loc de parcare. A avea incertitudine și presiune pentru 

a găsi un loc de parcare lângă destinație poate fi foarte stresant. Cu ajutorul parcării inteligente, știți 

unde se află spațiul de parcare disponibil. Puteți merge direct la un loc de parcare deschis, fără stres. 

● Parcarea inteligentă îndepărtează imprevizibilitatea de a găsi un loc de parcare. Nu vizitați un anumit 

oraș (o parte dintr-un) oraș, deoarece nu doriți să aveți probleme cu găsirea unui loc de parcare 

disponibil. Știind că vei conduce mai multe minute și probabil vei găsi un loc departe, departe de 

destinație, poate fi foarte descurajant. Parcarea inteligentă vă va permite să vedeți unde puteți parca 

mașina și la ce oră este cea mai aglomerată. 

● Parcarea inteligentă va reduce traficul de căutare pe străzi. Parcarea inteligentă vă va asigura că pe 

străzi există mai puține mașini care circulă încet, circulând de veacuri, căutând un loc în jur. Acest lucru 

va beneficia de fluxul de trafic și va reduce aglomerațiile din cartierele cu o capacitate insuficientă în 

spațiul de parcare. Prin urmare, există mai puține blocaje de trafic, iar șoferii vor beneficia de trafic 

mai puțin pe străzi. 

Avantajele sistemelor de parcare inteligentă, pentru orașe. 

● Poluare mai mică, parcarea inteligentă contribuie la un mediu mai curat. Reducerea timpului necesar 

pentru a găsi un loc de parcare va reduce cantitatea de combustibil care este utilizată atunci când se 

https://bit.ly/2PSHjCm
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caută un loc de parcare. Acest lucru face ca procesul de găsire a unui loc de parcare să contribuie la 

reducerea poluării, ceea ce este benefic pentru toată lumea. 

● Domeniul public ocupat de parcări va fi utilizat mai eficient, deoarece senzorii Smart Parking transmit 

date live, șoferii vor avea o imagine de ansamblu în timp real a gradului de ocupare a locurilor de 

parcare. Aceasta înseamnă că locurile libere pot fi umplute mai repede, ceea ce va reduce timpul în 

care un loc de parcare este gol. 

● Siguranță: utilizarea senzorilor de parcare inteligentă poate optimiza siguranța în orașe. Ca urmare a 

plasării, de exemplu, a senzorilor la sol pe locurile de parcare, oamenii nu vor fi la fel de stresați ca 

atunci când caută locuri de parcare. Deoarece șoferii vor ști unde se îndreaptă, pot pur și simplu naviga 

la locul lor de parcare și nu vor trebui să se streseze în legătură cu asta. 

● Analize de parcare în timp real pentru orașe: Spațiul de parcare va deveni inteligent prin utilizarea 

senzorilor de parcare inteligenți de pe locurile de parcare. Aceasta înseamnă că, în calitate de oraș, 

puteți vedea date istorice stocate și puteți lua decizii și predicții bazate pe date pe baza datelor 

senzorului de parcare. 

o Date privind ocuparea în timp real și istorică a locurilor de parcare individuale sau a zonelor 

de parcare complete, hărți termice și analize zilnice / săptămânale / anuale pentru a înțelege 

mai bine comportamentul și a ghida traficul într-un mod inteligent 

o Durata medie și / sau depășită a șederii 

o Datele de ocupare pot fi corelate cu datele de plată 

o Prețuri dinamice bazate pe cererea reală 

o Monitorizarea zonelor care nu sunt parcate, cum ar fi zonele de încărcare, spațiile de hidrant 

și alte zone restricționate, cu mesaje în timp real și analize ale mașinilor parcate în astfel de 

zone 

o Un manager de parcare poate identifica cu ușurință zone speciale și poate stabili prețul corect 

pentru un eveniment sau poate bloca anumite spații sau zone temporar pentru construcții. 

Acest lucru permite, de asemenea, unui operator să monitorizeze constant ocuparea regulată 

și neregulată a tuturor parcărilor sau a zonelor restricționate. 

În general, soluțiile Smart Parking, cum ar fi senzorii, oferă municipalităților și companiilor posibilitatea de 

a face parcarea un proces mai fluid și mai eficient. Mai mult, economisește oamenilor o mare cantitate de 

timp, bani și reduce frustrarea pe care o persoană o poate avea atunci când dorește să găsească un loc de 

parcare. 

Propunem următorele etape pentru a identifica cea mai bună soluție tehnică în vederea derulării 

proiectului de investiție într-un sistem de Smart Parking: 

✔ consultarea cu alte primării (Cluj, Iași, București) pentru schimb de experientă și recomandări 

✔ organizarea de consultări cu experți și reprezentanți ai furnizorilor 

✔ inițierea unui proiect pilot de testare a soluției identificate pe una din parcările aflate pe domeniul 

public. 

 

3. Partajarea parcărilor (Shared Parking).  

Parcarea partajată este un instrument prin care proprietarii de parcări private pun la dispoziție, în regim 

public dar reglementat, locuri de parcare într-un anumit interval orar când parcarea lor nu este utilizată. 

Parcările partajabile pot aparține universităților, băncilor, serviciilor publice, spitalelor, clinicilor, mall-

urilor chiar și parcări rezidențiale care sunt amplasate în special în zona centrală a orașelor. 2 

 
2
 https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/09/Ghid-de-planificare-si-gestionare-a-sistemului-de-parcari-urbane.pdf 

https://bit.ly/2PSHjCm
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Beneficiul major al partajării parcărilor este reducerea construcției locurilor de parcare publice stradale 

sau în parcări cu plată prin optimizarea eficientă a celor existente. 

 

Principalele beneficii ale parcărilor partajate: 

● Ajuta la maximizarea utilizării locurilor de parcare existente – pe scurt, daca un loc de parcare sta liber 

8 h pe zi, atunci poate fi folosit (in condiții reglementate) de alți șoferi care cauta parcare pentru o 

scurta perioada in zona respectivă.  

● Contribuie la decongestionarea traficului prin reducerea timpului de găsire a unui loc de parcare. 

Șoferii care sunt în căutarea unui loc de parcare, pierd zilnic zeci de minute înconjurând zona până 

găsesc un loc liber, aglomerând traficul. 

● Construieste comunitati active si implicate – conceptul de parksharing se bazeaza pe implicare si le 

ofera oamenilor posibilitatea sa contribuie la binele comun, lucru care duce la comunitati mai unite, 

mai implicate si orientate spre ajutor reciproc. 

 

Primăria Sibiu trebuie să joace un rol activ în promovarea conceptului de partajare a parcărilor și 

constructiv în dezvoltarea comunității locale.  

De aceea propunem, stabilirea de parteneriate între Primăria Sibiu și furnizori de servicii pentru partajarea 

parcărilor în vederea promovării locurilor de parcare din administrarea SPADPP pe platforma acestora cu 

scopul atingerii beneficiilor amintite. Menționăm câțiva furnizori internaționali de servicii de partajare a 

parcărilor https://www.mobypark.com/en , https://www.justpark.com/ sau naționali https://yeparking.ro 

 

4. Sibiu Plug&Charge - Rețea de stații de încărcare pentru autovehicule electrice.  

 

“Un factor determinant pentru tranziția la combustibili alternativi și la un parc de vehicule constituit în cea 

mai mare parte din vehicule cu emisii zero până în 2050 îl constituie instalarea infrastructurii de încărcare în 

ritm cu nivelul de adoptarea vehiculelor electrice. Obiectivul final al politicii este de a face încărcarea 

autovehiculelor electrice la fel de ușoară ca alimentarea rezervorului unui autovehicul tradițional, astfel încât 

vehiculele electrice să poată circula fără dificultăți în întreaga UE.” – extras din Raportul Curții de conturi 

Europene privind - Infrastructura de încărcare pentru vehicule electrice3 

Obiectivul menționat mai sus trebuie să reprezinte și obiectivul strategic al Primăriei Sibiu pentru 

dezvoltarea unei infrastructuri de stații de încarcare pentru vehicule electrice, respectiv actualizarea și 

aplicarea planului de măsuri pentru promovarea transportului electric individual prevăzut în SIDU4 și PMUD5. 

 

Propuneri pentru dezvoltarea infrastructurii de încărcare a autovehiculelor electrice în Sibiu și Păltiniș.  

● Planificarea instalarii de stații de încărcare în toate parcările publice existente și viitoarele parcări 

sub/supraterane: Gară, Hipodrom III, Piața Cibin, Piața V.Aron; 

● Instalarea de stații de încărcare pentru autovehicule electrice în Păltiniș; 

● Extinderea uniformă a stațiilor de încărcare electrice pe principalele axe/artere de intrare în oras dar 

și în cartierele periurbane: Gușterița, Pădurea Dumbrava, Zona industrială Vest și Est. 

● Maparea locațiilor și a informațiilor privind stațiile de încărcare în hărțile GIS - integrarea tuturor 

stațiilor de încărcare (nu numai ale SPADPP) în aplicația Sibiu Parking și Sibiu City App. Cu informții 

depre locație, caracteristici tehnice și tarif încărcare, cu posibilitatea de indicare a celor mai apropiate 

 
3
 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_RO.pdf 

4
 https://www.sibiu.ro/new/pdf/SIDU%20Sibiu%202017%2005%2022_small.pdf 

5
 https://www.sibiu.ro/docs/Sibiu%20Proiect%20PMUD-24.04%20.pdf 

https://bit.ly/2PSHjCm
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_RO.pdf
https://www.sibiu.ro/new/pdf/SIDU%20Sibiu%202017%2005%2022_small.pdf
https://www.sibiu.ro/docs/Sibiu%20Proiect%20PMUD-24.04%20.pdf


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 
Comisia mixtă pentru digitalizare și strategie SmartCity Sibiu 
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față de locația telefonului în timp real. Integrarea cu platforme WEB populare, exemplu 

https://www.plugshare.com/  

 
RESURSE UMANE 
 
Chiar dacă prin creșterea nivelului de digitalizare multe din procedurile interne se automatizează, necesitatea 
alocării de personal specializat IT crește, datorită: 

● Necesității actualizării permanente a hărților specifice GIS cu informațiile din teren. 
● Operarea backend a sistemelor de supraveghere video și a sistemelor de control acces ce deservesc 

zona pietonală. 
● Operarea și întreținerea modulelor de administrare și monitorizare a sistemului integrat de 

managament al parcărilor. 
● Operare și întreținere a sistemelor IT și de securitate fizică aflate în operarea SPADPP. 

Din motivele menționate propunem evaluarea necesarului de personal IT specializat și suplimentarea acestuia 
pentru a asigura, după implementarea sistemelor propuse, operarea și întreținerea lor. 
 

Cu speranța că propunerile înaintate vor fi acceptate, în vederea implementării de către Primăria 
Municipiului Sibiu, comisia acordă sprijin pentru descrierea proiectelor din domeniul Smart City ce urmează a 
fi depuse spre finanțare europeană nerambursabilă și va urmări și informa stadiul implementării acestora pe 
perioada existenței acesteia în colaborare cu aparatul de specialitate al Primarului. 
 
 
Sibiu, 14 iunie 2021        
 
 

Secretar,       Președinte, 
Adela Vreja       Raul Apostoiu 

  
 

 

https://bit.ly/2PSHjCm
https://www.plugshare.com/
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