
ROMA N IA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

. 01'" . ,., 81 Proiect de 11 ARA Re Nr„ „ „ „ „ .• „ 

Privind: »"IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE PENTRU 
CRCSTEREA CALITATll VJETll CETATENILOR PRIN DIGITA LIZARE" si 
depunerea spre finantare în cadrul apelului de proiecte l'NRR/2022/CI 0/1.1.2, 
Componenta CI O-Fondul local, Investiţia 1.1.2 • Asigurarea infnisll'llcturii pentru 
transportul verde - ITS/a lte infrnstn1cturi TIC (sisteme inteligente de managemem 
urban/local). precum si a cheltuielilor legale de proiect » 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedin\:! ordinară 
astăzi 29.09.2022, la care participă un număr de .„„. consilieri din totalul de 15 din 
câti este constituit, 

Vazând ca prin 11.C.L nr„ „ ... din „ „„ .. . „„„ domnu l coosi lier . „ „ .. „ „ . a 
fost ales prescdinte de sedinta, 

Având in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 şi art. 121 alin. (I) şi (2) di n Constituţia României, republicată; 
b) aJ1. 8 şi 9 din Carta et11·0 1>eană a aulonomici locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrielY~~. rat1t1cată prin Legea nr. 199/1997: 
c) art. 35 alin. (I) ~i an. 47 din Legea nr.Z73/2006 privind finan1cle publice 

locale, cumodificările şi compleLari le ulterioare; 
I .11Hntf a<.·t de: 

- referatul de aprobare al Primarului Oraşului Orezoi nr. 6118127.09.2022 prin 
care se propune aprobarea proiectului de investitii „TMJ3UNA TATIREA 
SERVICIILOR PUBl, ICE PENTRU CRESTEllEA CALITATll VIETll 
CETATENILOR PRIN DIGITALIZARE" linantat in cadrul apelului de proiecte 
PNRR/20221C I On .1.2, Componenta CI O-Fondul local; 

• raportul de specii1litatc al Serviciului Buget, Contabil itate, Financiar, lnvestitii , 
Venituri, Taxe nr. 6 119127.09.2022; 

- Prevederile Ordinului pentru modificarea şi completarea Ghidului Specific -
Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, în cadrul apelurilor de 



proiecte PNRR/2022/CJ O, Componenta I O- Fondu l local, aprobat prin ordinul 
ministrului dezvol tării, lucrărilor publice şi administra\iei nr. 99912022; 

ln confonuitate cu art. 129 alin. (2) lit.b) şie), alin. (4) lit. a) şi d), alin. (9), 
lic.c), ru1. 139, alin. (3), liu1) şi f) şi a le ort.196 alin . (I) lit.a) cl in Ordonanţu de 
urgenJă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificari le si 
completarile ulterioare, cu un nr. de ............... voturi „pentru'', 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art.I Se aprobă proiectul de investitii „ IMBUNATATIREA SERVlCll LOR 
PUBLICE PENTRU CRESTEREA CALITATH VIEîrT CETATC:N ILOR PRIN 
DIGITALIZARE" si dept1nerea spre fin an1are în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C I 0/1. 1.2, Componenta CI O-Fondul local, lnvesti1ia 1.1.2 • Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 
inteligente de management urban/local); 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului, în cuantum de 2.461.350,00 lei 
fără TVA. din care valoarea totalA eligibilă de 2.-161.3SO.OO lei fără TV A. Valoarea 
eligibilă n proiectului a fost calculatli conform criteri ilor din ghidul solicitantului 
aferente secţiunii 1.1.2 a Ghidului specitic-CondiJii de accesare a rondurilor europene 
aferente Planului Na1ional de Redresare şi Rczilieniă în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/CIO/l.J.2, Componenta CIO-Fondul local. lnvcsti1ia 1.1.2 ·Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 
inteligenle de management urban/local); 

Art.3 Se aproba finantarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile 
care asigura implementarea prok-ctului, astfel cum acestea vor rezulta din 
documentmiile tchnico-economice/contraclul de lucrnri , sol icitate in ewpa de 
in1ple1nenLare; 

Art.4 Se aproba ,,Anexa", care con1ine Nota de fundamentare privind 
necesitatea şi oportunitatea investitiei, descrierea sumara a investitiei; 

Art.5 Se mandatează Primornl Oraşulu i 13rezoi, Robert Adrian SCKELL, să 
reprezinte solicitantul U.A.T. Oraş Brezoi în relaJia cu Ministerul DezvoltArii, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în vederea derulării proiectului, respectiv in 

etapele nferentc semnării contractului de finantare şi a implementării proiectului. 



Art.6 Prezcnia hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor J,,cgii contenciosului 
udm inistrativ nr. 554/2004, cu modi ficările şi co1111)le11iri le ulterioare; 

Art.7 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului· Juderul Vâlcc:1 
si Primarului oraşului Brezoi, Sen·iciului Buget, Contabilitate. Financiar, lnvestitii, 
Venituri, Taxe, Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si se va 

publica in Moni torul Oficial Local pe pagina web a Priinarici Brezoi la adresa 
https://www.primnriabrczoi.ro 

lntocmit, 

Rodica Berbece 
Sef serviciu 

Brezoi, la . „ ... „.„ ... „. 2022 

Contmsemncaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.I. 

Nicolae Sandu l ~ 



PRIMARlA ORASUlUI BREZOI 
JUDOUL VAlCEA 
NR. 6U8 /27 .09.2022 

REFERAT DE APROBARE 

Al proie<tului de hot~râre refentor I~: o:AprC>b;)rea pro1ectvlui dt lnveititil „ IMOUNATATIAEA 

SERVICIILOR PUBLICE PENTRU CRESTEREA CAUTATII VIETll CETATf NILOR PIUN OIGlTAUZARE" si 

depunerea spre finant.are in c.adrul 11pelulul de proie-cte PNRR/2022/ClO, componenta 10 - Fondul 
Local, ObJectlvuJ de lnvestllll - 1.1.2 • Allgurarea Infrastructurii pentru tr,n.sportul verde - ITS/alte 

Infrastructuri Tte, prC'O.lm Si a cheltuielilor Jeg<11te dt pro-ect~• 

UAT Oras Brezoi dortstt SI depun.a o cerere de finant.art ln Qdr\A apel~ui de proittte 

PNRR/2022/ClO„ component.a 10 - Fondul local. Obiectivul M 111'\vffbtil - 1.1.2 • Asigurarea 
lnfta$troeturll pentru transportul Vtfdt - n'S/a fte infrastructuri TIC. pentru proiectul de invtslibi 

„ IMBUNATATIREA SERVICIILOR PU8l1CE PEN'lltV CFIESTEREA CALITATII VICTll CETATENILOR PRIN 

OIGITALIZARE"'. 

Principalul rezultat astcptot 111 lmpfementarii proiectului propus e$te de a realiza un complex 
dt solutll hardware şi software c.arc s:I permlt3' implementarea unui concept de tip smact city în 
comunitatt'. o soluţie caire $li rede1 controlul asupra sistemelor ţi inlra.structurl\Of edilitare. 

in eot'lformitate cu Anexa la Ordinul mln Jstrolui dezvoltării, fucrtrlklf publlce ~I administraţiei 

nr. 999/10.0S.2022 pentn.i aproba,... Gh•di.Al.11 specific · Condiţii de aCCMare a fondurilor europene 

aferente Plaoolui naţional de rtdruare ~ reliien;) in cadlU Jpeturior de ptOf«tt PNRR/2022/ClO# 

componenta 10 + f.oodul local, ptnttu 1 penn~e acordarea de flnJ°'are ntr1mbursabil.a in vederea 

reabllitarii moderate a cl.Şclrilor pubtke. este necesar-a emiterea unei HCL de 1pr*re ii proieaului de 
lnvestltii „IMSUNATATIRfA SERVICIILOR PUBLICE PENTRV CRESTEREA CAUTATU VIETU CETATENILOR 

PRIN OIGITAUZA.RE", Notei de fundamentare, a sumarului interventhlor din cadrul a~Stl.lia, J valorii 
acestul.a. 

ln consecinta propun aprobarea Proiectului de- hot~rare referitor 11: Aprob\lre\I ptoie-ctu1ui de 
invcstitli „IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE PENTRU CRESl'EREA C/\LITATll VIETU ctl'ATENILOR 

PRIN DIGl1AllZARE"' finan ta t in <adrul <'Pelutui de proiecte f>NRIV.2022/ClO, c01'!'lpooe-nta JO- Fondul 

Locat, Oblecti'Nl de ln\•es.titil - 1.1.2 • Aslgurarea infrastrvct1.1t1I penuv triln '"pc>rtul verde - ITS/alte 

infrastructuri TIC. p<eo.m sJ ii chtftu~IUor legate de P'oittt. ln f~ prezentata. 



PRIMAR&A ORA.SULUi BREZOI 
JUOETUL VALCtA 
H"- 6U9/l7.09.2022 

RAPORT OE SPECIALITATE 

Al proiectului de hotârarc tefcrltor la: .iAprobarea proiectului de lnvestltU ..,IM8UNATATIREA 

SERVICIILOR PUBLICE PENTRU CRESTEIH!A CA.LITATll VIETU CfTATENILOR PRIN DIGITALIZARE" si 

depunerea spre flnantar~ in adru1 t1pclufilor de proiecle PNRfV2022/ClO, componenta 10 - Fondul 

LOtal, Obiectivul de lnvesthil - 1.l.2: ~Asigurarea infrastructurii pcnttu transportul verde - ITS/alte 

Infrastructuri TIC, prtcum ~ia chtltuiehlor legate de prolect1> 

Avand in vede<e re~e~ in d.lt• de 14.10.2022 a apelutlA dt ptOi«<te PNRR/202l/OO. 

componenta 10 ·fondul local sl lftQnd cont de a<easttt opottunltate de fln1nt.w•. pentru a imbu~tab 
ltrviclile publice prt?$t-illt fi nlwlul unitatii admini:Sttativ-terltor.ale, t'tl• necesară $Î opOftună 

invcstitia privind ptolectul de lnvtstltli „tMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBllCE PENTRU CRESTEREA 

CALITATll VIETll CETATENtLOA PRIN OIGITALIZAR E" 

Necesitatea şi oportunlt1tt1 lnvcstltlel rez.ldJ în consolldnrea cuvc:rnanţcl loCi'l le, <1)(3t:'i pc 

dîgitalizatca administratlel şi 3 servlchlor pentru cetăteni şi mcdlul de afaceri, int.lrirea capacităţii de 

p•anificare ş-i implementare a poll1lolor şi investiţiilor publict, ttansparentlrare şi Implicare civică. Lipsa 

coordonării intre dtzvoltarea <>ra$Ulu1 $1 cea a localităţilor componente: Pomlrt;, Brezoi a realizat în 

ultimii ani unele demenuri pentru lmp~mentarea unor proiecte de int.etH comun tut\#'or tocalitJtior 

componente ale UAT~ insJ deNot1owea .cestor.- este rwitati de lipsa une; Vidu~ de IT\inagement 

lnte1&en1 al teritoriului uni1ar. Cire ~ amel°'eze fenomenul de wtM.trbarii.ve aflat în aeştete 

(zon111(ire funeţjonală, coridoare noi~ ~g.\turii intre localităţi e1c.}. precum şi~ unor Infrastructuri şi 
SQl'ViCii comune. Astfel, un sl$ttm dlerc.11 d~ monitorizare inteligentă 11p1,f1lor publicf! din lcxal•t:iţile 

<omponcnte va ameliora acest st-atus Quo, furnizând un r:lspuns mai rapid fi tl1cient la situaţiile~ 

nccciită gcstion:ite de 1(1 nlvelul cent1al ;,1 UAT, 

in co-nf0<mitate cu Anc•o 11 01dlnul nlinlstrului dezvoltării, lucr{\rllQf publlce şi i!dministraţiei 

t\r 999/10.05.2022 ~nttu ttprob&rt!a Ghidulvi s~CJfic • Cooditii de 1'Ccc:i."rc :.. fonclvrUor europ~ne 

1fert'nte Planvlui nation•I de redr~~•rc ş.i rc:tlrertt~ în tadrul apelut\lor de proiecte PNRR/2022/CIO, 

componenta 10 • Fondl.JI IOQI, pentru a ~mite aicotd.area de finanţare ntrtmbvr~J în vederea 

ad'liritionari de tehoologti ce contnWe la îmbunatăţirea managementului utbankal este necesa'a 

emiterea unei HCl de aptobart a proiectului de invesbtii „IMBUNATATllR.fA SERVIOILOR PUBUCE 

P[PrTAU CflESTEREA CAUTATll vtCT11 CETATENJLOR PRIN OtGITALlZAR(", I Hotti de foodamentare. a 

sumarului lntetvenfiilor dfn cadrul •~Stu a, a "Valorii acestuia la nivelul thg!bil mentionat in ghid, 

respectiv 500.000 euro far a TVA, respectiv 2.46L.3SO,OO fara TVA. 

Cursul valutar utilizat este cursul lnforeuro confOfm PNRR, Comp.onenta 10: 1 euro= 4,9227 

Ici. 

Constituie cheltuială nc~li&lbHI fi va fi suportată de benef1C-l31' ln afara valorii cligib'.lc- a 

pr.,;ectului ceea oe este prevarvt ln Chidvl spe~f\C. 



rnvestitiile c.e urme3la 3 fi tea:l i~ate ln cadrul ptoiectului sunt cele prevazute in anexa la 

prezentul raport. 

ln conse<inta propun aprobarea Proiectului de hotarare refeiitor la: „IP.'IBUNATATIRE.A 

SERVICIILOR PUBLICE PENTRU CHESTEREA CALITATll VIETU CETATENILOR PRIN OIGITALIZARE", finant<'lt 

în ctidrul aptlului ele proiecte PNRR/2022/ClO, componenta 10 - Fondul Local. Obi<!Ctivul de lnvestitii 

1.1.2 • Asigurarea i1lfrasttvcturll pentl'\I t ransportul verde - ITS/alte infrasttucturi TIC, prcrum si a 
cheltuiel ilor legate de proiect, informa prazcntata. 

INTăCMIT, 
Rodicti Berbece 
Sef s.ervi6u 

Buget, Contabi litate, Financiar, lnvestltil, Venituri, Taxe 



Aneunr.11~ 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Titlu apr:l prolcci: PNRRl2022/C10 
1.1 .2 • Aslgurl!rea lnfras1ructurii pentru tran$p()rtvt verde ITS/ alte infrastructuri 
TIC (SIStC•l'C fntctlgente de management ufbt\n/loc.nl) 

Planul Naţional 
de Redresare şi 
Rezllien/6, 
C'.omponenra 10 
• Fondul Local 

~ ~-'-'-"'-"-'---I~~~ Aclul!lll'ncnle, UAT urezoi nu dispune de un complttx <le 50Cutll hardware şi software 

De$Crierea pe 
S.Cufl a situaţiei 

actuale (date 
statistice, 

1. cteme1,te 
specifice , etc.}: 

care s3 pormltl impteme1,tarea unui concept de t•P smatt City în comunitate, de o 
soluţie are sl rf'dea controlul asupra sistemelor Jl lnfrastructvrilor e<ffhtate. 
lnteracţlooea cu cet5ţenii,; i:npticarea ace-stor• in bt#wl mers al comu'lită;u w 
derultW prin cana"°'e „tra<tttlOna~·: auditnţt to Sfdlu, Wesâr1 tetefonice, pni 
inte11Mdi.A poş1~. a J>O$l ri riectronice, al fomdaretor de contact de pe website, 
intcr-.c.ţ•unt t'I c.edM ~N fbc:rilook a pf'iminet, tfl)lfea r!spunsurilor la 
obsef'VaţlUe $.I ~il.t- transmise privftor la pro~te{e supuse consul@rit put>lie(.> p 
rezuttaitele ac~tor proceduri se PQSteazi ~ s.lte·ul Primlriei. 
Gradul înc& redus de implicare al Ct't5ţenilor în procesul decf?1Mal şi in 
implementarea dlfC'fitc-lor proiecte. Pe slte·ut Pl'lm5rlcl există doar invitatiai de- 3 
formula propuneri privhOilre la prole<-tclo de bulft, bugetarea parllcip.ativ5 per se 
nefiind implementată, eforturile consultative re2umln<'u·se, în gMCrat, ta ctaslc::ele 
dezbatetl public~. unde participă puţini cet3ţeol. Oe .asc1nenea, nu este bine 
conturali o politică dev otuntariat }I de vatorlflcote o eicpenl~i dW'I mediul PJivat 
(de tipul Comitetelor Con~ultatlvo). 
În regim onUnc 5C pot efec tua diverse plăţi (taxe, •mpoxitt', amenzi, etc.). Oe 
a~menea. pe pagina WEB $Ullt <fisponlblle hotlrirlle Consitlutu1 Local, declo\taţilfe 
de avere, COf'f'IPC)nM\I Consiliului local, informaţii dtsptt proiectele aflate 
in defutatt'. comu"licate de presă fi alte tnf0tma\h de r.teres public. 
Aclfv(.atta dtpanameotetor ~ Cblhll PrWninei $1 t SiffW'tctUOf sutJordooate se 
reahzeazi firi a dispune de un sistem de a.rblvart disit.all. Majoritat.ea at12aJaţi101" 
ou dis.pun de contun de e~mai. secur1tatc. Nu t'xml un ststem de servere aw'e să 
permltA anp)aţUor dintr·un anume departomC"nt s.au dtsemnaţ• in cadrul unei 
echipe de proiect să poată partaja in mod secul'lzot documente. Si!Vranţa pubtică 
nu di:>f)(Jne de un sistem digital de supcrviz<aro a spoţlllor pul>Uce, singurele camere 

f..,,-1-~-----.,..!""d"'o'--"'"=••ro::;vo::•"""'''"'"-'c fiind instalate în lnci1lta. ptim!r5tl. . _ 
2. Necesitatea şi Necesllateit ~I oportunitatea l.nvesti ţ iei rezidă rn consotklarea guvemanţei locale, 

op0<tunltatea ax:ati pe dlgllallzarczi admfnf.straţiei şi a 
hlvestiţîei 5c.v1c1nor pontrv cetăţeni şi mediul de ofocetl. tntArlrea capac hăţ O de planificare şi 
pentru care se implementare a p0Utk:ll01 )i investiţiitOI publlte. tra1,spa1entiu11e ~i implicare tivlcli. 
apuci; l.lrpsa c00t<fon1ltii intre deZ'Y'Oltarea oraşului sl ce11 a localitaţilor componente: 

J. Coretatea cu 
proiecte dejn 
implementate la 
ntvel local: 

Primăria Brt'zoe 1 reallut in u(ttmil ani unele dtmetsun ~ntru lmptemtntarea mor 
proiecte dt lntiHM comun tott.W'or tocalităţ1kM' compontnte ale UAT. Wrsi dezvolt<lfft 
acest.ora este 1mit11tă de- I~ me1 vtzk.lnl de ma~t Wttetigent at terttoriukil 
Ul'lkM, cate si M°ltttOftte (~ d@o 

suburbanture aflat W'i creştere (mnificare fooc-tlonall, coridoare noi de legltutA 
intre loc.allti\I etc.>. precwn şi a unor Wlfrastructuri ş.I serviol comvne. Astfc-1, un 
sistem dt11tal de mon1tortzare lntoligentă a spaţ11IOf pubUce din localrtăţilc 
componente va ameliora acest status quo, fumlz6nd un r!spuns mai rapid ~I eficient 
la situatllle ce neces:ită gestionate dt> la nivel l!_l ~entral al UAT. 
Unitate<> AdmlnistratlV T.erlt0<1at5 a Oraşului 6-:,roz='=oi'-:1 a=ilm=-::po:le"me=n7ta"l--:p-ro"';.-c"'t-utn 
"EFICIENTIZAllE ENERGETICĂ ŞI REABILITARE CLĂDIRE PUBLICĂ SEDIU PROAĂRIE 
BREZOI", flnan,Dt tn cadrul Programvtvl de Cooperare Elveţiano · Român v1z&nd 
rcctuctr•a dLSpll tităţilor ec;onomlce şi sociale în cadrul Uniund Europene extinse. 



4. Core«area cu 
p1olecte m curs 
de 
implementare 
de La nivel tocai: 

ln data de 08. 10.2018 a fost semnat Contractul de finanţare aferent proiectului, înt1e 
Ministerul Oezvott8.fii R~ionale si Administratiei Pub'lce şi Unitatea Administrativ 
Teritorietă a Or"~ului Brezoi. 

Bugetul prolectulul este de 1.046. 930, 16 franci elveJieni (4.375.729,61 tei) d in c:ire 
valoarea contrib4.lţiei nerambursabile este de 889.890,64 franci clvctfcni (3.719.370, 
191ei), iar perioada de Implementare a proiectutui. conform contractului de 
finanţare, a fost de- La 08.10. 2018. 30.08.2019. 

Pe lângă elementele de infras\ructură edilitar~. prok'ctut tl ticoperit ~i necesit-ătlle 
minimale de actuaUzare a sistemelor necesare desfăşurari i activităţii instltutiei $i 

facilit5rli intcr.;ictiunii cu cetiitenr.ii";. ;;;;o;m;<;m<:-.;wv:;;--;;~::;;;~:;;;::;;;:::;;;~::-1 
"J.\OBILITATE URBANA DURABILA" (POR COD SMJS: 122064) Ambele Intervenţii din 
ca<lrul prok>ctului rcprc-zil'lt.ă o importantă evoluţie în direcţia indepUnltif unui:. dintre 
obiectivele strategice ale UAT Brezoi, fespt>Ctfv asigurarea mobilităţi i urbane ~I a 
dezvoltării durabile a oraşului, prin obiective de investitil cu grad ridieat de 
funcţiooetitate, care prioritizează totodată prezervarea calităţii rn~iutui natural: 1. 
Achiziţia a 3 autobu:ze urbane hybrld diesel·ctecltk' pc-ntru transportul urban Ml oraşut 
Btetoi; 2. Amenajarea unui trMCu pentru biciclete în lungime tota lă de 11,425 m $1 
cont(uirea unei punti pietonate şi <:iclistică pentru ailgura<ea accc-sutui biciclişt ilor şi 
al pie'tonil0t din traset.1l ,pistei de pe matul stang al râului Lotru în tona centrată a 
oraşului. 

imbvnlilăţirea infrastructurii educaţionale şi reabilitare spaţiu urban* (POR COD SJlilS 
126304): .V.odernizarea unui numar de 16 sectoare rutiere, pentru a asigura: 
·derutarea traficului rutier i:n condiţii de sieuranţă şi confort; 
· accC'sul autovehiculelor }i echipajelor de intervenţie în caz de forţă majoră 
(ambulantă, pompieri, poliţie, salvamont etc.): 
• .scurgerea apelor, atăt in lunogim~ străzilor, cât şi in p~an lateral, prin 1igo!e; 
· i nnuenţ.a favorabilă asupra fac torilor de mediu (eliminarea poluării cu particule <le 
p<af, eliminarea fiS(uritor de alunecări de teren etc.}. 
·accesul populaţiei la institut1ile publke locale~ precu1n şi tll obiective cu destinat ie 
c:ulturală şi de patrimoniu. 

„Îmbunătăţirea calităţii vSeţli in ora$Ul Brezoi, prin înfiinţarea unui centru 
multifuncţional pentru til'leret ş i prin amenajarea spaţîllor urbane„ (POR COD SMIS 
125780> Ptin intermediul p roiectului C.Od 125780/POR/2018/t3/13.1/ 1/7 REGIUNI ie 
realizează infllntarea u c,ui centru multifunctional pentru tineret, <:u fu nctii 
recreati'IC şi l:lmtmi.'ljarea spaţiilor urbane, respectiv reabilitarea şi moder1,izarea 
Parcului Central din orafVl 6rezof. Astfel, cenuvl n)vltifunciional pentru tineret cu 
baztn didactic Şi modefni:ztirea parcului centtal Brezoi se constituie intr·un răspuns 
integrat şi eficient pentru dez.voltateil de noi modele de suport 
extracurricula r/sportiv şi vin in întâmpinarea necesltălitOI' idCl'ltifiCtlt~ pe plan tocat 
prin Strateg'3 de Dezvoltare Oorabllă a oraşului &ezoi, întrucât investiţia se 
r~S~Şt<' în portofoliul de proiecte, Domeniul de tnteNenţte 4 "ÎmOOn!tliţi(Ca 
infrastructurii", Obiectiwl sperclf'<loperaţklnal 3 "Investiţii în infrastructura 
edu<:aţkln.ală. 

În perioada 2020·2021, a fost elaborat şi <lecus, în cadrul apelului POC .;îmbunătăţirea 
conţfnutuluf digital ~I a infrasttucturîi TIC sistemice în domeniul e·edoc:.atie, e· 
inctu.ziune, e-săn5t"te şi ecultură" proiectul pentru dotarea unltâţilor ele înv5ţ31nânt 
bre:zoiene cu echipamente IT, tal>lete peolru c-lc-vi. .;ichiziţionarea şi 
ope-taţionalizare~ unei platforme pentru cursuri online. Ptoiectul a fost aprobat (pc 
lista de tc-ze1vă), iar tn scenariul cfezirabit şi probabil, urmeaiă dema1·area 
imclementării. 

5. Corelarea 
celelalte 
proiecte pentru 

cu Obk>ctiwl investit ie i de fata se coreleaza cu c:eala lta subcomponenta pentru care se 
aplica ln cadiul PNRR C10:. 1.3 · Reabilitare moderat~ a clădirilor pubtice pentru a 
îmbunătăţi furnizarea de servicii publice de către unităţile administ1ativ·terltof1ate 
lnterventiile oropose in c:adl\ll componentei 10 a PNRR, eU1!iblle t)~lru a obtlne 



care se aptkă ta 
finanţare: 

6. Efectul pozitiv 
previzionat prin 
realizarea 
obiectivutui de 
investiţii : 

finanţare d in alocarea Programului, SU1lt ambele proiecte de infrastructura şi de 
natură ope1;:iţiont1 15, cart> asl~ura lmbunalatlrea seNk lllor pvbtk e fumizate 
cetatenilor. Lipsa finantârii pentru aceste proiecte major<> ar fi o amcninţ.afC cu 
impact semnificativ pentru atingerea viziunii de evoluţie il serviciilor pentru 
comunitate. Probab1lltatea de a1Ktriţe a acestui risc se apreciaiă ca fiind redusă, 
având în "edere cxpetintti similară dobandltă de Oraşul 6rezo1 ln accesarea 
finanţărilor l"n exerclţiUe- fi nanciare anterioare, ln cadrul POR 2007·2013 şi POR 2014· 
2020. Sll'tlt.egia de rllspoos propusă are ca obiectiv minimizarea acestui risc, ceea c::e 
impune acordarea unei atenţii deosebite în elaborarea documentatillor tehnico· 
economice prin care se justifică necesitatea şi oportunittitea î1l'>'<'Stiţiltor pentru ca re 
se solicită finanţare şi adaptarea ac.estora ta cerinţele ghidurilor de finanţare 
s....,.cifice c rezentului a"""' l de fuOiC.Ct~. 
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7. ,\t.odu1 
îndeplinire 
cMCl1ţllt1>r 

afetente 
in"es-t lţlllor: 

de Eta pa de pregătire a investiţiei J proiectului şi etapll de securizare- a rinanţării : 
a Valoareo proiectului cu lodkatorl tehn1co·economici aprobaţi de CL 

8. oesc.rlerea 
procesului de 
implementare: 

Etapa de contracttirc: 
Contractarea cu AJl.JOI responsabil de program 
Lista cu num~rul şi valoarea contracte lor de achiziţie aferente pfOi«tului de 
investi ţii publice 

Etapt1 de- impte-mentare proptiu·tlsă : Numărul de contracte de- achiziţie finalizat<' J 
valoarea tot.115 a tucrăfi!(l f J sel'1fc lltor r«epţlonate 
Număr/valoare de acte aditionale se1nnatc 

I. Soluţii de ta)(are, inclusiv "e·bllete•· .sau "e-ticketing" 
Fur'Klle de creare si man:agement a punctelor de interes (d.e . muzee) sau lfntitor <le 
t.ransPorl · nul'1lt1r net Imita t, optluni extinse 
o Creare de bilete mullii>le (earty bird, vip pass, abonament etc.) 
o ttartl de tocatll sau trasee 
o Formula re pcntr"u cole<: tarea de dale de la utilizatori 
o Creare de badge·uri l)CJ"S01lallzate pentrv vizitatori 
o vouchere de reduceri 
o Aplicatie pentru smartphone sau tab{eta pentrv scanarea biletelor electronice 
o Raportare fi nanciara, facturare si ptali etttt(OOke dltect 1n contvl tav 
o Stocarea sl raportarea <latelor legate de evenimentele tote • tistfel poli 01icand 
naviga in istoricul evettimcnte-tor. 
o Pfanlflcator de călătorii pentru t ransportul public 
o PlanificatOlul de rută ol' eră cătătotilor posibilitatea de a·~ planifica o călătorie din 
punctul A în punctul 8 -cu mijloacele de tran.sport în Cl)(l\Un, dar şi vtzuallza<ea 
comoletă,..,.. hartă a traseetordlfer1tel0< linii de a utobuze, troleibuze sau tramvaie-. 



o Ptanlflcatorut de 1Vl4 f)('nnite celor fnte<Ma~i cautarea 01: s:latii înt r·o zon& de 
Interes, prin 
cl.\u1area dupli ~drC's~ . llJIC-ru util atunci cflnd ~tl doar un vizitator al oraşului. Şi ma1 
util ar fi dac.ă planilkatorul de rută ar fi oPtlml'Ult şi pentru mobil. 
o Staltile identlfkatt Sl.W'll redate at.3t Stlb formă de lbt3, cAt şi sub fonnl de 
plK.emark-uri pe- hartl. .tc>licaţlao afllit4zl timpi de 50Slrc WI staţie penl/u lOillâ 
re:ţCIU& de' ti-am;pon '" corni..n din UAT, ttmpl bataţi po dat~e GPS transmii.e dt' 
d1spozitivele spe(ial~ tnstatate pe flecar& vehicul în parte. Atunci când de la 'aplt 
de linie pleac.ă un vehlcol şi datele CPS nu sunt transmise din vlu li motive, tlfflpli de 
sosire în statii sunt 01114~1 pe baz.a celor proaramaţl, la fel ca 1n caiut <1Pli<at5tl pentru 
transportul în comun din 6ra}Ov. 

li. Gh~u unic pet'ltru mtdiul d4t •faceri AdminUttatorii de firme-"°" avei 
ta dispoz11~· un portat J1 un birou mic de r.ndt pot ktt~ocţlonl cu 
prlmarla. n toc să meara5 la OIW!rse birouri ~t ~f\lkii pentru a OO!t'lplet.a 
şi a depune formulare, tintroprenonl vor pulea f1ee totul pe 1nternet. 

în primul rănd, vor fi disponibile toale Informaţiile lnfoM14llllc de care au nevoie 
Urmele. ca ob\incron de diverse nvtorlzo\fi, dezvottnre4 afacerii, progr:im• de 
fl.naniare, instruirea angajaţitot, f.nformaţll de ultimă °'" de1pre domenkll de 
ac.tfvftate. ~;ie şi oportunităţi. ~ru accesarea lnfonnatlilor, oricine w po1te 
lns<rtt ~ acest portM folo<lnd doM ....,.le, COCU numoric ~-- jl - do ....... 
Do tisemenea. de oic-1 w vor putea clti.c&ra toate formuttirele ş i declaratille pc core 
t~bvle s.! le completeze şi s.! le dopul\ă anveprcnorll, Acestea VOI' puten fi 
con1pletate şi trfmlse snc:tus.iv online, El$lfet c! nu va maf fi nect'S.ară depl<1sare& la 
primărie. Portalul va tjut..a oameni! de aface,i să nu mat plardl timpul la cot1, sl nu 
mal Stea o,.-e în şir p@ ta dwerse 
f''1tt, să nu se mtl dtSl(.ase:re de ta un seMctu la altul şt sl nu mai aibă de-a tace 
cu birocraţia. Tinp4A va fi alocat actMl.Jţtf antrepceoonale. 

III. Secvicii "Cloud" 1, Management: 
• Pvncrea eficient:! in coleborore il informt1ţlllo1· 
• Permite accesul ft1cll la informaţii prin funcţia inteliienl& ele cliutare globali care 
va 1ntesni ticcesut 11 Oocumente JI ptin ststemol d" captare şi iesllune a 
înretbttărilor . 
• Aslf.iri t.n avM1l4j )ttate<gi(: ~ti\~e procesul de luairea deciziioc de atac:en 
şt capatltatea strateJICl. 
• Administrare: Sl\:ltmul include, ~ asemenea, lnstrumente pentru deflnfrt& 
rolul'llor şi S<lrcin1lor diferi ţllor utilizototi Ji pentru 1de1,tiflcorca facilă a pe1iot1Mlor 
r~J)onsabile cu eestklna1e-t1 fiecărui docun,ef"lt . 
1. Fluxuri de locru 
• fmbunătătirea trasabllft.liţii 
• StmphflCarea procewUw $f ~·de ~ 
• F\.i'dlzarea transf...ut.ut infonntiţii\Of Clluxutul de documente) i'l Oflat'liUtie. 
Spt1Jlnfre.a angajaţtlor pentru a se coordOM eficient ot!t cu Of1.:w'lfza\t&, c-1t p cu 
coteiii. 
• Cest'<'.>nafea fluxu tul de cjocumente în cadrul ori<ln1iaţlel: 
o PrO<lucţia document~lor 
o Stocarea · documtntele sunt stocate electronic şi organizate- tn feluri care au sens 
penuu Ruxut de lucru 
o OtWibuirea · alocarea 'Mtircinilor de \uCtu âtre utliutort. ~de tA.iliutori $1 
Of1>1rtamente 
o Pfe4ucrarea 
o controlul şi urm3rlrea documontelor etectronkC' • prlntr·un proces timplu şf 
cootlnuu de <ev1zutrc. aproba.re ş i validare. /,\onitorizăm activ sarcinile, starea şf 
pl'OCtSut fluxului de lucru; Sistemul trimite notlfkăr1 sl mesaje de tip e·malt ~ntru 
utilizatori, grupuri de utilizatori şi departamtnte. 
o COOJrf de bare 
o l.M cod de bare poate n ataşat automat pe orice doometlt din <Mrti Papeineu 
S"'•lem astfel încât s.I ....._.~fi d t1t s:I tc»ntiricat rapid. 



o Gestiona.rea cicl-..11,.11 de \llaţ3 at fitGlrut tlo de documef'lt Gestionarea fl1.1xurtlor de 
lucru; 
• Automatizări ale fluxului de luc.rv 
o Se pot aplica rejUl.1 de validare JI anumite acţk.INI 
automate C3fe ttebuit- efectuate awpra doeumen1Hor fără int~ţia urnank 
a capturatea de metadate 
a Clasificarea documentelof 
o Executarea automată a nu:neu1 de lucru 
2. A<hivar~a electronică 
Sistemul pennîte constructla utnl IW'htvw etectronicw foarte stabile, fiabile: 
1. tapturez.1 tmagînîle (!'(ectfonice ale CloeumetitelOf prin utilizarea unui scanl'M!'r Solu 
j)l'in arhiva torul de e-mail · slstemvl capture1Jză Ji păstrează automat mesajele $1 
at.a.Şamentele din lnbox Sar aces.lea ln1J3 ln arhivl. Toate doeumentele vor fi acunl 
preltJcrate 1n format digi tal. 
2. Al jurnale detaliate de ac;tivltotc 
3. Constr1.1)eş(i vn depozll extrem d• v.'.lloros de aclive de Informaţii corporatl..-e 
pentru a fa<ilita crearea de cunoştinţe 
4. Poţi stabili individual modul de guvcmnrc ni informaţi ilor 
5. Sistem implementat co1lfO(l'l'I togfs.ID\IOl llrhl~I ete<tronlcc 
3. lnterfaµi de export a datelor c!itre te1ţl I Interfaţă : Soluţia pe<mite inteirarea 
p<in Java, .Net şi PHP, p<e<:u1n şi 
utilizarea serviciilor web SOAP si REST API. 
AUtentificarea este mterconeclabl~ d~n1nd as~fel U$Qr de ut1ll?at o bază de date 
de c:ătre ut1ltzator1 externi, ptSn LDAP . .Ac:tM Olte<rory, S50 )i CAS. 
Baza de date poate fi confi1urati ~nttu a fi lmp~ată in orice sl$tem, pţf!'<um 
Ml'SQI.. PostgreSQL, Oracle..., SQI. S..r-.,„. 
Conectori disponibili: AutoCAO, MS Of'fU, AktaCRM. 15onita5olt, Kofax, Ak:by 
f\exkap<ure. 
Rapo«te şi statisucl dedbt~; Sts.temul va dtrvolta ~rte ţf sratiStiC:i specifice 
ac1Mtittii UAT ln relatk cu autOf'UtiM- (b. Conslu.Judtte21n, Ctnea de Contf.11, 
Oirectla Judett'Ma dl? Statistica, etc>, atk tn !conat lhtA, cât şi sub formă de grAtiC:t>. 
Datele af~te şi formatlA. ra.poa1tctor va fi •trtlt impreut\â cu beMfiCitlrut 
Functtonalita.te cautal'e in documente dup.a metadate: An~jatii din cadrul UAT \/Or' 
avea posibihtatea de flltrate sl accesare 1aptda ln intreaga bar.a de date din catt\11 
aplic.ariei de management a ckx:t.1nlenl.C'lor si in cadrul arhjvef ele<lfOnice. Prin 
optiunea avansata de fîltr.ato :U cautat•, w vor aenera re-?ultale si cai de acces rapide 
catre informatiile si doetJmentele do 1ntetes general si panic:ular. "'anagcmcntul 
centralizat al utlllzatorlto.r primăriei: Mnnaaementut lde-ntlt~\i i reprezintă un ststenl 
de poUUcl Ş i proceduri re.alizate tn scopul gostJonl ril ciclului de viaţă şi prfvllOii!lor 
asociate credenţ iatetor e-lectronk:e. Gestiunea ciclului de viată este 24 realiz.1tă 
printr·un ansamblu de pţocese ,1 tehnotoall care realize-azl crearea ş i ştergerea de 
conturi, administrarea acestora JI a privilegiilor acorda1e acest0<a, pl'ecum şi 
tesi>ectarea polltl<lloc detin1te. Exl,tll trei comooocnte de bază în sistemele de 
mal'!agement al identităţii: Olrectory Servlces care oferă soluţia pentru stocarea J i 
gestiunea conturilor, V'lformaffllor dC' klefltificare şi a credenţlale«or: Acces.s 
Management <are repretifl tl proc:tsu1 dO 1utentlflcate a <re~nţiatelor şi controlul 
ac<esutul ta r~scle reţelei b.lzat pe ntvet!Jl1 M încredere ţi pe identitate şi ldentlty 
Lifecycte Management care ~e rep..-C'zc.ntat de oroc.esele responsab1le cu crearea şi 
ştetterea <ontur11or. tt"liunra c:ontun.or şt a OMnisllJ'lk« asocia.te fiecărui cont şt 
cu respectarea politicilor corespumlt06rt . eeoefk:ff~ ~rii ud astfel dt 
sistem în cadni unei oraantzaţH te r~ în scădefea c.os(i.ri'°' de \l\teţrare p 
customizare ultef10af~. spetirea Ma.rit.Iţit pnn f~osvea unot l"IUl'năr mai redJs de 
par~ şi a lJlO(" mecanisme de auteinttfteare mai s~e ş; creşter-ea eftciMţ.ei 
operaţionale. re-Merea costurtor cu ht4p df'lt·ul. 

IV. Platforma de servkll publlc• dltltale Platforma de servicu publkc 
digitale • obtlnere certffbt ftseal • prosramare ia alvesre depa,-tomente 
• obtinere de adeverlnte • 1nscrliere 1n 1e-~istrut airicol • plat• taxe sl 

'--'-------''-----"im"p"o:::i"it::o•_;_• _,u"r.::b„onc;l.:1111!:..•„C:::or-"o"-rc extru din PUG, avize de publiclt.ate, 



Comunicare prlvf11d închelO.rea e.itecuţie-1 lue:rlrlfor, Comut1k:"are p nd 
începere4 execuţiei l uc;răr1tor. Ce1tificat de atostoro a 

co11strucţief, ObţJ11cre1 cettiflca t de non11:nctatvră şttadal.5, ccnlficat de u1btlnlsm) 
• t.axe şi impozite 1atlt penuu pefS®flC fizice cât Ji pentru pe<soa.ne jurkll<e) 
dtcleraţii fiscale. c~etl pentru inrev,ls<rare ca utilizator al sistemului ele<;tfOt'lk de 
1ncM.ilre a ~ittt« ţi t.11xewr tocarit. prog:ramări Oil'ltlM. etc.) 
• transport toc:a4 (pro,.-amare onlft LI compatlimentul transpon loc:al, cerere pet"ltru 
radk-rea vehlcu4elor inreţistrai;e · persoan~ juridkă şi persoană fizică, fnreil~tra1e 
:>utovehlcute care 11u necei1tă inmatrlcutorell (mopede, vtllojc cu tracţiune anlmnlă, 
tractoare agricole)). 
·Registrul agrlc~ cCel'er-<! pentru obţinere catnct de comerclallzare a produselor dll'l 
soctorut agric:61.. t•rere pentru eUbctatci otfltat de producator) 
• St-Melul autoril.ărt accMt!.ţi comerclat~. evenmente pubttc:e (Cefe<t pr~e 
ecuson de parcare retidentiată, Ce<e<e attlbuire ecuson dt parcare rerldenJ\ltl, 
Citrete avUare provam de funcţionale 
• ptrsoane juridice, Ce<ere pentru utilizarea tempmarn ' dOfllE'nlulul public · 
persoane juridice 

Evkle-nţa porsoanelor (Programore online pentru tranwlcrca 
ctrtlfk:.atetor/eJ1trasel0< de s.tate civi13, Ptovamare or1lin• pentr1.1 eliberare 4Cte de 
Identitate, Prottamatt online pentru c;t.a;tJ c1is!torie chilă). 
ln ac:ttaşl 0<dne dr Ide'. in reţitn onllr'lt sunt disponibile ttlerviri pentN di~ 
setw"k.11 şi se po( efectua diYerse plaţi (taxe, itnpozite, amenzi, etc.). 

V. Valorificarea obiectivelor de patr'imoniu prin dfg:ltltare sau 
recoostructfe digitala (VR/ARJ Ghid turistic t u AR 

Apltcat'6 mobilJJ de il'llt turistic este gandii să ofere servicii fnteyate de tip "smart 
tou1ism" ate mal multe module personalitate: 
1. Atu sa cultura 
o st pot vizualiza t01t• obte<t~ C\lftUfilite şi cele de atti pe o hartâ wtteracltvi wu 
Wb formă de listă; 
o se pot salva obk'cttve favoli~e care Pol fi vizualizate uter'lor pe harta offline: 
o fŞecate obiectiv cultural sau d~ artă nr• o descriere text, o galerie de Imagini, o 
locatlzare pehart3 ~l posibilitatea de a ofcrt ruta până ta acesta: 
o poslbltitatea dt' 1 lisa recenzii (fevStw·uti): 
o posibilitatea de a dlStrtbul obk>cti~ .,. retete sociale: 
• lll linalul prel'e'l'drll va li sugerată o ltstl de obiective smbre: 
o „ oferâ poslbltitatca de filtrare a oble<tfvetor apropiate de toc:aţta uti1iz.a1orulul >i 
tocatrllC!' cu cele ma1 bune fttenzii. 
2. Turu:ri turistice 
u so nf i~cJzO o li'Stii o vnril)ntelor de tr~seu (ex: l zile in IJUlll.l turistic X, punct turistic 
X v3zut seara, etc.); 
o s:i•ntru f5ecart tut este af'l$itA pe o hartă interactiv!, trase!A şi OfdinN 
re<omandată de ~1tare a obiectiYelor, \ll)!lzat0<ut având pc»ibditatea oe a sck<tJ 
f.aire obleCtW tu1tstk: in parte, penwa 'llzuatiza mat rrNfte dttatii despre KeStA; 
o l)OSlblltatC!'a de• dtA.Mbut turul l)e' nt\.4'1• socî.ale. 
3. Realitate augmentat& 
o se va reaUza o tntcrfaţA de realitate auamentlltă pentnJ 10 obleclive turistke; 
o ut!Uzatorut va pute(! sl le repereze petcra.n atunci c~nd so află intr·o raiă de minim 
'°°de metri <le acestea, iar în momentul 1n care se apropie de Ul'lut dintre • I•, se 
vot afi;i intt·o secţiune a ecranului lmatfni „-echl cu ectt obiectiv turisel< ţi 
deSCrtierea lui; 
• utlizatonl. va p.itefi parCU'ţle istoria obiect MA.ul tutlniC, W pe ma.sura ce Pbl"Curte 
acest ls.torlc, imaginii• ş1 t.extul se vor modltica. 
41, T1ansport public 
o se oreră o deKliere a sls tc1nutui de t r(lnscort în co1'l'lun ol oraşului; 
o st afişează o harta Interactivă a tocaţlllor de uncie se Pol 6Chlziţiona tichete de 
cllltorl~ în oraş şl rutelt pW ta destin.a;ta drverse; 
• fitcate Dtll(t turbtk are afişat pr0jtaimul dP lucru, l'U1\lrut de- t~tfcn de ClOfKICl 
ţle·matdtcontact, ptp\aweb (dad cxbti), ode$Criere text. oţaleriede ~. I 
o tocatizare pe ha.rtl sl IV'OC ibilîtatea de a airezeota ruta "'~I I• .c;esta; _J 



o folosln(I da.le le transmise dt S<n'Yefut opcr4torotul de tronsPort pubUc, se va realiza 
o interlaţli prin care se po.iite vlzualitll momftltul În care mijloacele de t rinsport \'Or 
ajun~e în st.'l\11. 
5. Evenvnentc 
o va fi ~ibil l#'I c.akM'dlir actualizat rilnk, fA care vor fi prt'zentate evenimente 
i><e-tuate automat atât din wtbsite·ul pr1ml1le1 oraşului, din cet~oria e'14?nlmfonte, 
Gât şi evonlmente Ustate- pe Facebook desf&şuf&t~ În raza ofaşutui, dar nun1ol din 
locaţi i indlCllle şi agreate dC autoritatea contrt1ctantă ; 
ca acestea vor trece prlntI·un filtru ma.nu.ul $1 vor fi aprob.:.te din panoul ele conuol 
inainte dt a fi af1$ate in aptlcaţlf!; totodatl, Sf! pot introclucf' )i manwt ctiwrse 
E'Ytninentf' in be.eastă catf'IO'k'. 

6. '""""'''"" o se pol vizuaUza toatt? centrele comercia le~ o hartă inter&ellv5 sau sub fo1·tna unei 
llStC'; 
o fiecare centru comerclat Vll •~it aflşnt proarimul, un numlr de te(efon şi e·mail 
de contact, patina web (dac.1 există), o deiC:r~e text, o ia~rie ele 1m&11n1, o 
localizare~ hartă fi poslbltrtatea de a o(ffi tUta pâtlâ ta KHta.; 
o se '#Or putN pâsu-a in memorie loc-A\i1te f1Y011te, ace~tea puto!ind fi vtwalfzate 
uttefiOf' pct harta offline; 
o posibilitatea de a lăsa recenzii {review·url); 
o ofer.) poslbllltatea de a dlstrlbvl obSectlvvl pe reţelele soclate; 
a se va oferi posibilitatea df a afi$a loc.aţil(e crle mai ~proplate $i tocaţtllt' cu ceie 
mai bune re<enzii. 
7. Resulufante. ba/Urt p atenete 
~pot vizuallza toate restaurantele şi barurile pe o han.l lntrractiva sau sub forma 
unei liste; 
a fiecare IOCll \le va avtl'a aiflşal programul de lucru, un nunlar de te lefon şi un o·mall 
de contact, pagWlă web {dllci există), o descriere text. o aaterle de imattnl, o 
tocatiiare ~haru. Ji posibllttatea ele a genetl traseul până I.a &c:e-asta; 
o se pot ~ttl ln memorie tociţi~ fa.....,,,.t pe-ncru vtwaltzatt-a thrioari pe hltta 
offtine; 
o se Pot lăsa recenzii (review·ur1)~ 
o se poate dlţttlbui lou,ţla pc reţele sociale: 
o se pot af1,a locaţiile cele 1nai apropiate de utilizator şi loc1ţ·i1te cu cete mat bune 
recenzii, 
8. Cazare 
o se pot vtzualtu toate po-il>llill\lle de catare pe o l\arti k'lt«aa.td sau sub forma 
unei tiste; 
o fie care locaţie va avea afl)Ol p<ogramul de tucru, nvmărul do tetefon şi o •drl'Să e· 
mail <le conlll<:t, pagl.nll wtlb (dac~ exist.5), o descriere toxt, o ealerl.e de imaalnl, o 
localizare pe h&rt5 $i poslb ltltatt-a de a afişa trasa.ii până la ac tasta; 
• se vor puttll lăsa recenzii Ctev\ew·ur1); 
o se olerl pos'btlltatca de a dlunDui locaţlli pe <f'\«ele 'SOCllie, 
o existi postbUitatea de a pistra o locaţSe in memorie, pentru viz:uattz-are ultt'f'IOlllri 
pe harta otfllne; 
o se pot atete tocnţ i ile cete mai apropiate de utilizator şi toc..o.tlile cu cele rnnf bune 
recenzii. 
10. Hărţi offllnt 
•harta offUne a oraşului, îrl care \O' ao3rt1 toate tfpufiko dl locaţ1f enumerate mai 
sus; 
o se oferă poslbllltatea afiş3rll toca.ţiitor in funtţle- de cateeori.t; 
i> posibilita tea de a afişa d1>t1f locatiile preft'rate Ce utlltzalor. 

VJ. Crf'$tetea Slj\lr&n\tt in UAT Btezol prin realriarea unui sistem opetoţion,al 
Integrat de monttorl:zare cu ccitMrt video 

Amplasamentec.e 'dentifica1e ptftllU execuţli tnstalării ed'I~ S9f(lfice 
sisternvlui de monitorizare vtoeo rP sunt : pe s!Jlp, pe ct.âcttrt 1.por~inănd pr1mlirie1 sau 
direc~iitor din subordine, apafJlnând re-giitor autonome, dădirl private sau blocurt de 
tocuinte . 



Arhitectura slstemutur ._.„ cuprtttde ti tlit ec1upamcnte de tertn, c5t ~i echlpatncnte 
din dispacorllt, astfel : 
· echipamente din tettn: 1. Subsistem de supta'IE!gtiere constituit din camo,.. vldeO 
(IP digjtalt J1 anal~). e<hfpament CM'pus din cutie mewtd de dmensioot reduse, 
care poate f1 Wtstatată pe s.t.Mpi, in jnterwcţff PMC-fpate, pe 1Copmşul dădlf1to1 1'au 
pe blocuri, cu acct>SOriile necesaie pentru a~fuurarea utlllt5ţilor (electroa.llmentare 
echipamente şi conexiune Io fibra opuc&>; echipament de supraveghere video 
(ca1ner<t video> ~i tttinsmlslc wl(etcss (iKCtSS point) şi adresa IP; IL Subsistem de 
comunicaţie. care permite ttansmitecea lnformaiiei eul~ de subsls.temul de 
supravetMre $i concentr..vea diteklf d.ts• k>caţia de monltoriufe: 
· ed'l.ipamMte dWt dispec«ate. centru de- comandă p 4e monitorizare. l.l'lde' se 
stochealJ, se pretucreazJ şt sunt prezenlalc Informaţiile :.chiti\ Ionate (ca îmaalni în 
timp real şi inregistr5r-I>. care po~ fi amplasate în cl!idlrea poliţiei tocale: 
echipamen1e de tfp server, unl(5ţl de stocare Imagini vicfeo, o<hlpamente <Ic criptare 
comunicatu cu echipamentele din teren, t.1nltAţile de elttlroallmentate, si,tem de' 
răcire~ attc e<hi9amente nite.sire. 
Pt1Kru rutturea acestui stscem SAfE (JTV 20, se con"'*'I ca find neawrâ 

amplasarea de camere de swra~e pe rau UAT: 
·~a inlra11le şi iefirile din oras 
· in toneto marilor intcl'Secţll 
• W.. zonele ) i intersec:ţllte tn care, wnform statistk:Uor, se produc frecvent 
ambuteiaje 
·în Z<lnl:lit şi Wltetse<ţiife 1n are, conform s.tACtstk:11or, se ptocb: frtt.'WYll .ccktrnte 
rutiere; 
·în zooete şt piatetele pietonale 

· in -zoocto 'in care soot a1'rlptnsate clădi 1i emblematice 
· la intrările şi ie$irîle din/în parcările tuturor centrelor conu:rciale aflalo pe raza 
UAT şJ ~ntru siauranţa la fntrlrlte dfn instftuţllle şc°'are. 
intr•o pruni tcap.5. se dorrţll" ca sistemul modliar operaţk)nal de mon\torlure să 
conţini 50WJU pentru: wpra~ea intriritor şi ie'şirtor '1/d.-a «a$; pe<metr1rea 
orasutul ~I toalltatilor c.omponef'lte prii'! supra~erea tutufot drununtor de 
~xploatare/de pământ, cit piatră care perinlt accesul 1nfrectori!or in/din zonele 
periferice: supraveg:herca tuturor 1nte(SC<llilor: supravcghoron Satului do Vllcanţl, 
Piaţeta, atcet1 pietonală; iupra~rca 1ocur1lor aglomerate (plal-8. centre retail, 
pateuri, loC\Jrl de joacă, gara, sta.tii autobul, Incinte ahmentatie publica, tartiitre 
mărgilci,e li cu potenţial infracţional ridlC.ot etc.> ~ supr~ea intrlrito< ~ 
mtltu\illo JCC>W•. 

VIII. lnslrulre lnstrvlre Pt~t.11torul va a~lgvra instruirea a minimum i persoone din 
partea Ooncflclarutul cafe vor fi lmplictite în administrarea şi exptoattirea curcnl5 a 
Sile·utui. Instruirea va fi reallzbt5 de către reprezentantul p<~t.atorului $J va con.5ta 
În expUicarell utilizăril f~ltel functionalltl~I inclUSP in ltl.tttfoţa de ad!T'llnh1~rr a 
$11e-ului • .....,.,..llA de Uliliute peottu ~ratOtl va f1 livrat \n tknba rornlnA in 
fonnat e-*tfOl'liC. Se admit seqil.Wli ale ,,,._nua.lului in ltmba entteză acolo unde 
acestea ext~tl pen~ru anumit• funcţionalit.lţl specifice. 

IX. Mentenanţă si suport s.oftware Setvklu de tip HElP DESJ< pe pClklada 
implemcnt6rll contractului, cere va s:itisfoce satisfac.li unnitoarete ce<inir: • va 
opera la capackate adaptata MCesltatior beneficianAul pe cl.vDta Pr<>tramulul de 
lucru; · va: 6'Sipa $Upor\ ptin e-·ITl9• şi suport telefomc; • va r~ ptompt la 
solîc1t5rUt ptimite: · în atul unor seSltărt care presupun un timp mal îl'KIC'luna•t de 
răspuns, la propunerei) ptMlatorutut, se v& stzibili un tc<men, cu acordul 
beneflctarutul; 25 · va a,sigura suport tehnic pentru lcfentfflcare& naturii 
dlsfunctionalhAţitor wmnal:ne (ero&fc de sof[ware. eroare de hardware, eroare de 
apltc:&ţie specltk:I $aU eroart Oe operare) Jl s.5. dedafl$4!'tt prompt pnxeQJrile 

1-.-i.~~~~~~~~-~~· ~·ice~do~lzolar~~·~/~r~e~m~iecl~>«~•~·~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
11. Al.te informatH 
tfl ",f SI PRENUME u• BROIU ECATERINA 
DATA 
SEMNĂTURA ~:.l({.„.„„„„ ... „„ ... 


