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CALITATEA DE CITY
MANAGER
Administrator public din noiembrie 2020 în cadrul
Primăriei Municipiului Medgidia-coordonator al
Birourilor: Juridic, Achiziții Publice, Proiecte și Al
Compartimentului Tehnic-Investiții.
Funcția de administrator public reprezintă o
continuare și totodată o desăvârșire a experienței
acumulate de-a lungul a 13 ani în administrația
publică locală.
Ultimii 4 ani de la nivelul administrației publice
locale au fost decisivi în ceea ce privește stabilirea
unor linii directoare pentru dezvoltarea comunității,
determinate de necesitățile cetățenilor și raportate
la finanțările nerambursabile disponibile.
În

prezent,

ca

urmare

a

colaborării

cu

departamentele de specialitate ale instituției și cu
sprijinul și implicarea primarului municipiului au
fost realizate numeroase investiții (unele finalizate,
altele în curs de implementare) din fonduri
guvernamentale sau europene, în diferite domenii:
infrastructură, educație, cultură, mediu, în valoare
de peste 32 milioane de euro.
Principiul care stă la baza funcționării și dezvoltării

CRISTINA PAȘCU
Administrator Public
Municipiul Medgidia

comunității, având în vedere bugetul local redus
pentru inițierea și promovarea unor proiecte de
investiții

este

nerambursabile.

acela

al

atragerii

fondurilor
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Municipiul Medgidia a devenit cunoscut și atractiv

P.O.R.,

pentru investitorii privați și prin prisma proiectelor

guvernamentale (PNDL, CNI), autoritatea publică

derulate pe raza U.A.T.

locală a înțeles că dezvoltarea înseamnă surse

Astăzi, Medgidia ocupă un loc fruntaș pe harta

atrase,

municipiilor care au reușit să se dezvolte și să

raportarea la exemple de bune practici de la

evolueze într-un ritm accelerat.

nivelul U.E.

Context city manager european

Pentru asigurarea unei linii coerente de dezvoltare
la

P.O.C.A,

P.O.C.U.,

aplicarea

nivelul

principiilor

municipiului,
de

INTERREG

proiecte,

sau

europene

transpusă

într-un

Rolul unui city manager european se reflectă în

portofoliu

cunoașterea, înțelegerea și analiza detaliată a

îmbunătățirea

situației și nevoilor comunității prin aplicarea

capacității de planificare strategică, se vor realiza

principiilor și politicilor europene la această

în acest sens o strategie integrată de dezvoltare

realitate.

urbană și un plan de mobilitate urbană durabilă.

procesului

precum

și

și

decizional

pentru
și

a

de

Participarea societății civile, nu ca un simplu

programul de măsuri/obiective care urmează a fi

receptor al deciziilor luate la nivelul administrației

implementate la nivel local și stabilite împreună cu

publice

primarul

Astfel,

administratorul

public,

în

funcție

locale,

ci

implicarea

în

procesele

identifică

alături

de

decizionale a cetățenilor, reprezintă un deziderat

instituției

sursele

de

al autorității publice locale din Medgidia de a

finanțare pentru asigurarea unor servicii publice

răspunde adecvat nevoilor societății și de a

de calitate, dar și pentru o dezvoltare durabilă a

asigura reprezentarea tuturor cetățenilor.

municipiului,

specialiștii

din

cadrul

comunității locale, în baza unei evaluări corecte a
nevoilor acesteia.

Expunere SMART CITY

2021 este un an în care se vor continua proiectele

Trecerea

demarate în anii anteriori și se vor depune noi

Medgidia se împletește strâns cu dezvoltarea și

cereri de finanțare, principiul de bază rămânând

implementarea de tehnologii inteligente, pentru a

dezvoltarea comunității din surse atrase.

administra în mod eficient resursele în vederea

către

sustenabilitate

a

Municipiului

îmbunătățirii calității vieții.

Reprezentare europeană
Municipiul Medgidia a inițiat diverse investiții
Încă din anul 2007 s-a început cu pași timizi

(sistem

dezvoltarea

supraveghere

comunității

cu

fonduri

europene

de

monitorizare
video,

prin

sisteme

camere

de

inteligente

de

(PHARE), însă o dată cu anul 2016, fie că a fost

detecție și alarmare la grădinițe, primărie) care au

vorba de programe precum:

reprezentat pași spre un smart city.

SMART CITIES HUB

6

Întrucât digitalizarea are o însemnătate deosebită, facilitând interacțiunea dintre administrația publică
locală și cetățeni, primăria Medgidia a demarat și proiecte prin care s-au asigurat servicii publice
inteligente destinate populației (plata taxelor și impozitelor online, implementarea unui sistem
informatic integrat, care să susțină simplificarea și optimizarea procedurilor administrative pentru
cetățeni la nivelul Municipiului Medgidia, atât din perspectiva de back-office, cât și front-office, inclusiv
digitalizarea parțială a arhivei).
Totodată vor fi depuse spre finanțare proiecte prin care se vor realiza rețele inteligente de iluminat
public cu infrastructura aferentă, unități școlare inteligente, conectate la surse de energie regenerabile,
sisteme GIS.
În viitor, ne dorim ca prin proiectele ce vor fi implementate, în domenii, precum: siguranță publică și
fluidizarea traficului, iluminat inteligent, mobilitate, infrastructură, să situeze Municipiul Medgidia pe
harta proiectelor Smart city din România.

GREEN DEAL
Medgidia are un potențial deosebit în ceea ce privește producerea de energie din surse regenerabile, fiind
o administrație interesată de combaterea poluării. În acest sens, au fost inițiate demersuri pentru
realizarea de parcuri eoliene și fotovoltaice.
Creșterea eficienței energetice a clădirilor reprezintă o altă linie directoare prin prisma căreia autoritatea
publică locală urmărește creșterea calității locuirii în clădiri, dar și reducerea facturilor la energie, atât
pentru clădirile publice, cât și pentru condominii. La acestea se adaugă și dotarea cu rețele inteligente de
asigurare a utilităților: panouri solare pentru încălzire și apă caldă menajeră, racordarea la rețeaua de
internet.
Transformarea comunității trebuie realizată treptat, prin acțiuni concrete ancorate în realitate, datoria
noastră fiind aceea de a asigura tuturor generațiilor un viitor sustenabil.
Pactul Verde trebuie să devină un instrument important la nivel local care să facă trecerea către o Europă
neutră sub aspect climatic.

Proiecții de viitor
Municipul Medgidia se axează pe continuarea și finalizarea proiectelor finanțate din fonduri
nerambursabile, atragerea de noi fonduri pentru investiții adaptate la nevoile comunității, precum și
trecerea la „era digitală”.
În contextul dezvoltării tehnologiilor de comunicare digitală, Municipiul Medgidia intenționează
implementarea de produse și servicii TIC.
Proiecte care la acest moment par „desprinse din viitor”: iluminat stradal inteligent (monitorizare,
gestionare și control de la distanță a întregii infrastructuri de iluminat, cu analiză în timp real și
monitorizare a stării rețelelor și senzorilor), proiecte de mobilitate urbană (infrastructura stațiilor de
încărcare pentru autovehicule electrice, piste pentru bicicliști), Civic Alert, prin care cetăţenii raportează
către primărie problemele municipiului în timp real, sistem de supraveghere inteligent, care pot fi
realizate și prin parteneriate public-private, alături de fonduri atrase, reprezintă soluții pentru un SMART
CITY.
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Notorietatea companiei

ARHIVATORUL - CUM
ALEGEM FURNIZORUL
POTRIVIT PENTRU
ARHIVAREA
DOCUMENTELOR?
În orice domeniu, cercetarea mai multor opțiuni ne va scuti de
eliminarea asumării unor riscuri, chiar dacă implică acordarea
unui anumit timp pentru a lua în calcul cât mai multe elemente.
Nici alegerea furnizorului potrivit pentru arhivarea
documentelor nu face excepție, iar primul pas pentru a face
acest lucru este definirea factorilor pe care să îi avem în vedere
atunci când analizăm variantele, dar și importanța lor în
procesul de decizie.
Etapa de cercetare
Deciziile în business sunt mereu luate după procese mai
complexe decât în cazul persoanelor fizice pentru că implică
riscuri mult mai mari, de ordin financiar și nu numai și ne
afectează pe termen mai lung. Cu atât mai mult atunci când
discutăm despre informații, acte sau date cu caracter personal,
dorim să le știm în siguranță, așa că e nevoie de o cercetare cât
mai detaliată pentru alegerea unui furnizor de servicii de
arhivare a documentelor. Cu cât cercetarea va fi mai completă,
cu atât vom elimina grijile știindu-ne documentele în siguranță.
Mai departe, vom trece în revistă principalele aspecte pe care o
firmă ar trebui să le ia în considerare atunci când analizează
activitatea unui furnizor de servicii de arhivare a documentelor,
dar și ce riscăm dacă nu le acordăm suficientă atenție.

Nu întâmplător una dintre principalele sarcini ale
oricărui business sănătos este crearea și menținerea
unui nivel ridicat de notorietate. O firmă cu un brand
puternic este văzută ca una de succes, în care
publicul are încredere datorită reușitelor pe care le-a
demonstrat de-a lungul timpului. Clienții vor apela
întotdeauna fără ezitări pentru că știu la ce să se
aștepte, iar potențialii clienți o vor avea în minte
atunci când decid că au nevoie de o categorie nouă
de produse sau servicii. Este o calitate care însă nu se
poate obține peste noapte, deoarece publicul trebuie
să dezvolte încredere, iar pentru a fi reținut e nevoie
de constanță și de dovezi permanente ale seriozității
și valorilor pe care le promovezi. Astfel, notorietatea
servește atât la atragerea de noi clienți, cât și la
menținerea celor existenți. Alegerea unui furnizor de
servicii de arhivare trebuie să țină cont de
notorietatea acestuia pentru că vorbește despre
încrederea pe alții i-au acordat-o, fiind deci o dovadă
a prezenței active în segmentul de business dat. Cu o
experiență de aproape 20 de ani și peste 1500 de
clienți mulțumiți, Arhivatorul a devenit un brand pe
plan local și chiar național, prezent în toată România.

Proximitatea
Una dintre condițiile dezvoltării de parteneriate de
business de durată, cu satisfacții de ambele părți,
este menținerea comunicării în mod permanent.
A comunica nevoile, așteptările sau orice modificări
legate de acestea, în mod transparent, asigură
succesul și atunci când vorbim despre serviciile de
arhivare a documentelor. Desigur, atunci când
partenerii se află în zone geografice diferite, chiar
dacă tehnologia ne salvează în zilele noastre, nu este
la fel de simplu ca atunci când depozitul se află în
proximitatea sediului clientului.
De aceea, e important să alegem furnizori care au
sediul în zona noastră, astfel încât să ne știm
documentele cât mai aproape și fizic. Arhivatorul este
prezent prin 3 depozite principale: la Luncani (județul
Cluj), Timișoara (parcul logistic Ghiroda) și București.
Localizarea lor a fost gândită strategic pentru a
asigura proximitate companiilor multinaționale,
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mari și medii care dispun de sediu și puncte de lucru în mai
multe zone ale țării. Prin această acoperire națională,
Arhivatorul poate asigura accesul rapid la documentele
arhivate, în original, într-un timp scurt, astfel facilitând
desfășurarea rapidă a proceselor de business.
Respectarea standardelor
Domeniul arhivistic este unul diferit față de alte businessuri prin prisma condițiilor pe care agentul economic
trebuie să le respecte pentru a se putea autoriza. În
conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr.
16/1996, republicată, Arhivele Naționale sunt responsabile
pentru a autoriza operatorii economici pentru 5 servicii: de
prelucrare arhivistică, păstrare și conservare, utilizare,
restaurare și legătorie. În baza documentelor care trebuie
depuse, societățile vor fi verificate de către Arhivele
Naționale, care vor efectua un control pentru constatarea
respectării condițiilor de autorizare, în următoarele 20 de
zile de la înregistrarea dosarului. În alte 20 de zile de la
efectuarea controlului, în funcție de constatări, Arhivele
Naționale vor elibera autorizația sau nu. În cazul
Arhivatorul, calitatea și profesionalismul serviciilor noastre
de prelucrare, legătorie, depozitare și de utilizare
documente sunt garantate de certificatele ISO și
autorizațiile pe care le deținem, emise de ISU Cluj și
Arhivele Naționale.
Un alt aspect îl reprezintă și respectarea standardelor de
securitate a depozitelor în care se păstrează arhivele.
Depozitele noastre asigură microclimatul optim pentru
conservarea documentelor și garantează siguranța lor
deoarece sunt dotate cu echipamente de stingere a
incendiilor și cu un sistem integrat de securitate
implementat și gestionat de o firmă specializată de pază.
Supravegherea este astfel constantă și accesul
restricționat.
Echipa
În domeniul serviciilor, oamenii au un rol primordial, de
pregătirea și profesionalismul lor depinzând calitatea
acestora și mai departe gradul de mulțumire al clienților.
Cu atât mai mult, în domeniul arhivării sunt deosebit de
importante expertiza și competențele acumulate deoarece
asigură un nivel calitativ crescut al serviciilor.
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Din aceste motive, pentru noi, educația continuă și o
bună pregătire profesională sunt componente
esențiale ale echipei. De-a lungul timpului, am
dezvoltat parteneriate cu universități de prestigiu,
precum UBB sau Universitatea Tehnică Cluj, în cadrul
cărora oferim cunoștințe practice pentru studenții și
masteranzii care doresc o carieră în domeniul arhivării.
Recomandările clienților
Poate cea mai veche formă de promovare,
recomandările primite de la clienții cu care compania a
colaborat continuă să fie o mărturie a calității
serviciilor și să cântărească greu la decizia de a opta
pentru un anumit furnizor de servicii. Din această
cauză, mizăm pe testimonialele celor peste 1500 de
clienți, din toată țara și din numeroase domenii de
activitate, atunci când promovăm activitatea
companiei noastre. Clienții mulțumiți sunt țelul nostru
pentru că astfel câștigăm încredere atât pentru ei, cât
și atunci când suntem recomandați unora noi.
Nimeni nu își dorește un număr prea mare de
colaboratori cu orice preț. De preferat este ca atunci
când o companie decide externalizarea unui segment
de servicii către o firmă de profesioniști, aceștia să se
poată ocupa de tot ce presupune acest lucru.
Exemplificat la arhivarea documentelor, se referă la
oferirea unui game complete de servicii de la preluarea
și prelucrarea arhivei, la îndosariere, scanare și
digitizare, depozitare și management și până la
serviciile de distrugere confidențială a documentelor.
Arhivatorul oferă toate aceste servicii pentru
asigurarea unei soluții complete la problema eliminării
documentelor fizice care ocupă timp și spațiu și
generează costuri suplimentare pentru firme.
Alegerile bune depind întotdeauna de etapa de
cercetare a pieței și de stabilirea unor indicatori de
calitate pe care viitorul furnizor trebuie să îi
îndeplinească pentru a deveni colaborator. Nu faceți
compromisuri de la niciun aspect și nici nu săriți peste
etape pentru a economisi timp deoarece acestea vor
genera costuri și mai mari, vă pot afecta activitatea și
reputația, pe termen lung. Noi credem că atingem cu
succes toate aspectele menționate, de aceea vă
invităm să ne contactați pentru o ofertă!
https://arhivatorul.ro/contact/

SMART CITIES HUB
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CÂTEVA LUCRURI
MAI PUȚIN
CUNOSCUTE
DESPRE
BUCUREȘTI
Sorin Chirița a vorbit despre sprijinul Băncii
Mondiale către Primăria Municipiului
București pentru dezvoltarea Strategiei sale
integrate de dezvoltare urbană - un
document-cheie care ghidează dezvoltarea
regiunii București-Ilfov în următorii ani.
Bucureştiul a lăsat mult în urmă Berlinul, a depăşit
la PIB Helsinki şi deja aleargă Viena.
Bucureştiul are un PIB pe cap de locuitor la
paritatea puterii de cumpărare folosită de Eurostat
de 43.200 de euro, ajungând la 144% din media UE
28, arată statisticile emise de Comisia Europeană.
Regiunea Berlin are un PIB pe cap de locuitor PPS
de doar 35.500 de euro.
În imediata vecinătate, sub Bucureşti, se află
Budapesta, cu un PIB per capita de 41.900, sau

SORIN CHIRIȚA
Ex City Manager
Municipiului București

139% din PIB-ul Uniunii.
La mică dinstanţă de Capitala României se află
Viena, cu 45.200 de euro pe cap de locuitor (151%
din media UE). Capitala Austriei abia ce a fost
depăşită de Varşovia, cu 45.700 euro pe capitaţie.
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Helsinki este un alt mare oraş pe care Bucureştiul l-a
depăşit. Cea mai prosperă zonă din Finlanda atinge doar
42.400 euro pe cap de locuitor PPS. M-am oprit la
comparaţia cu capitalele, altfel, Bucureştiul depăşeşte
foarte multe regiuni din Europa de Vest.
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Cel mai rău stă regiunea Moldovei, cu un PIB per capita
PPS de doar 11.600 euro, 39% din media europeană. Este
una dintre cele mai sărace zone din UE, sub ea fiind doar
trei regiuni din Bulgaria. Nord-Vestul Bulgariei, de
exemplu, nu depăşeşte 31% din media UE, fiind şi cea
mai săracă zonă din UE.

România este Europa doar în Bucureşti
Există o diferenţă extrem de mare între Capitală şi restul
ţării. Dacă Bucureştiul se bate cu granzii Europei la
bunăstare, România, per total, este la coada Uniunii, cu
un PIB pe cap de locuitor PPS de doar 18.800 de euro,
atingând doar 63% din media UE.

Dezechilibrul între Capitală şi restul zonelor ţării este
însă perpetuat în toate ţările Europei de Est. Situaţii
similare se găsesc şi în Ungaria, Polonia şi Slovacia, însă
nu de asemenea anvergură.

Nicio regiune de dezvoltare din România nu depăşeşte
media naţională, care e trasă în sus puternic de Capitală.
Din restul ţării, maximul este atins de regiunea Centru, cu
doar 17.900 de euro pe cap de locuitor.

Masurile anticovid trebuiesc sa fie logice si echilibrate
astfel încât sa nu afecteze grav economia regională si
implicit a întregii tari.
VIDEO

SMART CITIES HUB
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POD METALIC
TRAFIC UȘOR
PÂNĂ LA 3,5
TONE
S.C. DRUM POD INVEST S.R.L
RO 16548086

|

J22/1218/2009

Sediul social (pentru facturare):
Str. Macazului, nr. 14, bl.B, Iaşi
Punct de lucru (pentru corespondenta):
Str. Smardan, nr. 67, et. 1, CP 700399, Iaşi
Telefon: 0757.03.03.22
Pod metalic trafic usor până la 3,5 tone
Podul are o lungime de 46, 2 m formată din 3
deschideri, două marginale de 15.50m si una
centrală de 15.20m. Lungimea podului poate fi
adaptată în funcție de situația din teren, iar podul
poate avea una, două sau mai multe deschideri.
In profil transversal, gabaritul podului asigură o
parte carosabilă de 3m pentru un

singur fir de

circulație.

Infrastructura:
Podul este alcatuit din două culei masive din beton
armat C30/37, cu fundare directă si 2 pile care
reazemă pe 2 piloți din beton armat C30/37 cu
diametrul de 800mm.

SMART CITIES HUB
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POD METALIC TRAFIC UȘOR
PÂNĂ LA 3,5 TONE
În funcție de tipul terenului de fundare pilele pot avea fundații directe. Legătura dintre piloti si pile este realizată printr- un radier din
beton armat C35/45 cu dimensiunile 3.00x1.20x1.00m (Lxlxh).
Culeele reazemă pe un bloc de fundație cu două trepte din beton C30/37.
Legătura dintre terasamente si pod se face cu ajutorul a 3 dale de racordare care reazemă pe o grindă de rezemare din beton armat
C20/25 ce sprijină pe un prism de piatră spartă.

Suprastructura:
Structura de rezistență este alcătuită din 2 grinzi metalice din profil HEA450 care reazemă pe pile si culei. Schema statica este de
grindă continuă simplu rezemată.
Grinzile metalice principale sunt tronsonate pentru a putea fi manipulate ușor, iar continuizarea lor se face cu ajutorul imbinărilor cu
eclise direct pe șantier.
Peste grinzile HEA450 sunt monte traverse tip IPE80 in lungime de 3.00 m. Se vor monta contravantuiri din profil tip „L” 100x100x8
prinse prin sudura.
Calea pe pod este formata din gratare, prinse pe profile tip „IPE80” sudate de grinzile principale.
Pentru protectia pietonilor si a autovehiculelor au fost prevazuti parapeti metalici de tip semigreu si o teava rectangulara metalica
asezata la o inaltime de 1 m. Pentru a spori siguranta pietonilor este prevazută o plasa metalica pana la inaltimea de 1 m pe toata
lungimea podului.

Evacuarea apelor de pe pod
Podul fiind realizat din gratare metalice, apele pluviale cât si zăpada nu ramân pe suprafața acestuia.

Costuri și termen de realizare
Costurile aproximative sunt de 100 mii euro fără fundația pilelor realizată pe piloți forați.
Termenul de execuție este de 45-60 zile.
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EXCLUDEREA OFERTANTULUI PENTRU
MOTIV DE "ABATERE PROFESIONALĂ
GRAVĂ" DIN PROCEDURILE DE
ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE
ACHIZIȚIE PUBLICĂ
Una dintre situațiile reglemetate de lege pentru excluderea operatorilor economici din procedurile de atribuire a contractelor de
achiziție publică se refera la cazul în care operatorul economic a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție
integritatea.
Deciziile autorităților contractante privind excluderea operatorilor din procedura licitației publice pentru motiv de “abatere
professională gravă” sunt adesea contestate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) sau în instanțele de judecată.
Concluzia la care au ajuns atât CNSC cât și instanțele de judecată a fost că autoritatea contractantă are putere deplină de apreciere
dacă se justifică măsura excluderii, însă se impune analiza atentă a gravității faptelor care justifică măsura excluderii și acțiunile
concrete de reabilitare luate de operatorul economic.
Tot mai des întâlnim în practică cazul de excludere referitor la încălcări ale regulilor de concurență de tip cartel pentru trucarea
licitațiilor sau alte asemenea abateri constatate printr-o hotărâre a unei instanțe judecătorești sau o decizie a unei autorități
administrative.
Deși acesta este un caz de excludere expres prevăzut de lege, art. 171 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Legea
Achizițiilor Publice) oferă posibilitatea ofertantului să furnizeze dovezi autorității contractante care să arate că a luat măsuri pentru a-și
demonstra credibilitatea/fiabilitatea, respectiv, că ”s-a reabilitat”. Astfel, ofertanții se pot reabilita anticipat prin dovezi care să arate că
măsurile (self-cleaning measures) luate de către acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra credibilitatea prin raportare la motivele
de excludere. Pentru a asigura tratamentul egal, Autoritatea Contractantă trebuie să ia în considerare măsurile luate de ofertant și să
analizeze dacă acestea sunt suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității ofertantului astfel încât să nu-l excludă din
procedura de atribuire.
Într-o decizie pronunțată recent de CNSC în legătură cu acest caz de excludere, a fost analizată credibilitatea dovezilor depuse de către
operatorul economic care a fost sancționat de către Consiliul Concurenței. După verificarea documentelor depuse de operatorul
economic pentru a-și demonstra reabilitarea, comisia de evaluare și ulterior CNSC au apreciat că dovezile depuse nu prezintă
credibilitate suficientă. Mai exact, operatorul economic a furnizat o serie de documente care doar creau aparența conformării cu
regulile de concurență și nu aplicarea concretă a unor măsuri de conformare (i.e. prezentarea documentelor referitoare la ținerea unui
training pentru conformarea cu regulile concurenței desfășurat doar la nivelul anului în care s-a emis decizia de către Consiliul
Concurenței, fără a prezenta și dovada derulării efective a acestuia).
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CNSC a dispus în decizia sa că dovezile pentru demonstrarea reabilitării trebuie să fie realizate în mod concret, conform specificațiilor
din Ghidul privind conformarea cu regulile de concurență. De asemenea, trebuia dovedită implementarea și derularea măsurilor
efective în rândul angajaților societății. Completăm că în unele cazuri în practică, Consiliul Concurenței solicită dovada efectuării de
programe de instruire și conformare nu numai cu proprii angajați, dar și cu partenerii contractuali, pentru a se lărgi conștientizarea
regulilor de concurență în mediul de afaceri.
Această speță a mai relevat și implicarea autorității contractante în verificarea situației ofertantului și a dovezilor pentru
demonstrarea credibilității ofertantului pentru a nu exclude ofertantul de la procedură. Astfel, autoritatea contractantă a solicitat mai
multe clarificări de la ofertant și a solicitat Consiliului Concurenței un punct de vedere pentru a verifica dacă măsurile luate și dovezile
prezentat sunt suficiente pentru a demonstra credibilitatea operatorului economic.
Considerăm că manifestarea acestui rol activ al autorității este lăudabilă și de natură să încurajeze operatorii economici să acorde
importanța cuvenită dovezilor și probelor prin care își pot demonstra credibilitatea.
În contextul acestei spețe s-a făcut referire și la Opinia Comună emisă de către Consiliului Concurenței și Agenția Naționala pentru
Achiziții Publice (Opinia Comună) prin a fost reglementat, cu titlu de recomandare, că pentru demonstrarea în concret a credibilității,
operatorul economic poate face dovada că a recunoscut fapta anticoncurențială, că a beneficiat de o politică de clemență sau a
implementat un program de conformare – măsurile fiind facultative. Considerăm că situațiile menționate în cadrul Opiniei Comune nu
limitează dreptul autorităților contractante de a reține si alte măsuri de reabilitare la momentul evaluării situației operatorilor
economici. Această concluzie este întemeiată inclusiv pe jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în care s-a reținut în mod
constant că ”legiuitorul Uniunii a intenționat să încredințeze autorității contractante, și doar acesteia, în faza de selecție a ofertanților,
sarcina de a aprecia dacă un candidat sau un ofertant trebuie să fie exclus de la o procedură de achiziții publice."
Menționăm că există și practică judiciară prin care au fost anulate deciziile de excludere emise de către autoritatățile contractante pe
motiv de abatere profesională gravă. În una dintre aceste spețe, raționamentul instanței a fost întemeiat pe încălcarea de către
autoritate a principiului proporționalității prevăzut de Legea Achizițiilor Publice. Astfel, instanța a reținut ca fiind neproporțională
excluderea de la licitație a unui operator economic și lipsa gravității relevante a încălcărilor. Concluzia a fost luată prin raportate la
durata îndelungată a contractului de achiziții publice (20 ani) și volumul lucrărilor în legătură cu care s-au constatat diverse abateri
doar într-un an contractual, iar o parte din procesele verbale de contravenție au fost anulate în instanță sau faptele constatate erau de
o gravitate redusă.
În aplicarea principiului proporționalității, s-a reținut că actele instituțiilor nu trebuie să depășească limitele a ceea ce este adecvat și
necesar în scopul realizării obiectivelor urmărite. În cazul în care este posibilă o alegere între mai multe măsuri adecvate, trebuie să se
recurgă la cea mai putină constrângătoare, iar inconvenientele cauzate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopurile
urmărite.
În completarea celor de mai sus, considerăm un pas important pentru a beneficia de exceptarea de la excluderea din procedura de
atribuire, este completarea corectă a DUAE prin menționarea existenței un motiv de excludere, dacă un astfel de motiv este incident.
Mențiunea trebuie făcută chiar dacă, decizia de sancționare a fost contestată ori dacă ofertantul apreciază că există dovezi care să îl
excepteze de la excludere conform Legii Achizitiilor Publice.
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Analiza existenței dovezilor concludente va fi realizată de autoritatea contractantă după completarea DUAE, în cadrul solicitărilor de
clarificări. Nemenționarea în DUAE a existenței unui caz de excludere poate conduce la excluderea automată a ofertantului din
procedura de atribuire dacă autoritatea contractantă află din alte surse despre incidența unor situații care ar putea duce la excludere,
fără ca acesta să mai aibă posibilitatea de a își demonstra credibilitatea, astfel cum a fost stabilit și în jurisprudența în materie.

Concluzionăm că este util ca autoritatea să facă o analiză completă, temeincă și proporțională pentru a decide dacă este incidentă o
situație de exceptare de la excluderea din procedurile de atribuire pe baza dovezilor apte să probeze credibilitatea ofertantului. Astfel,
ofertanții care au săvârșit în trecut fapte care le-ar putea afecta credibilitatea pot participa în continuare cu succes la licitații publice
însă doar în măsura în care au făcut acțiuni concrete și efective de reabilitare și își pot demonstra credibilitatea prin dovezi
corespunzătoare.

O selecție a experienței relevante a membrilor echipei noastre include:
Grupul Electrica cu privire la aspecte legate de achizițiile publice în contextul procesului de reorganizare
Accenture în legătură cu aspecte juridice privind legislația română de achiziții publice cu privire la un proiect multi-jurisdicțional
Efacec Central Europe Limited în negocierea unui contract de subcontractare pentru implementarea unui contract de achiziții
publice atribuit de unul dintre cei mai importanți distribuitori de energie electrică din România
O instituție financiară internațională în legătură cu dezvoltarea contractului cadru pentru servicii publice (concesiune) și
procedura de achiziție ce va fi folosită în implementarea proiectelor de transport local, furnizare de apă și canalizare, încălzire
centralizată, iluminat public, reabilitare a străzilor din România
Am reprezentat cu succes grupul UTI într-o serie de litigii de achiziții publice cu privire la atribuirea și executarea mai multor
contracte administrative încheiate cu diverse autorități publice
Am reprezentat cu succes grupul TYPSA în mai multe litigii de achiziții publice împotriva RAJA Constanța în legătură cu proiecte de
inginerie și supervizare
Am reprezentat cu succes consorțiul condus de corporația internațională Hamon Research Cottrell cu privire la o serie de
contestații și acțiuni privitoare la procedurile de atribuire a contractului
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A GREAT CITY IS ITS PERCEPTION IN
CITIZEN PARTICIPATION
When you’re building brand awareness for your city, perception plays an essential role. It’s not just about your city’s
infrastructure, investments, opportunities, or modernisation processes; a unique angle that showcases your city to the
world can create long-lasting positive effects in terms of citizens’ participation, and the way this can be reflected in the
media.
Take Alba Iulia, for example. A city with 74,000 inhabitants, like thousands of other cities in Europe. But how many of
them have broken two world records for public participation in big urban regeneration projects, as part of the
awareness process implied? Alba Iulia is one of the oldest historically charged hearths of Romania, modernised over
the past decade through a successful city brand strategy supported by a mix of public and private funds, especially EUfunded projects, led by the City Hall and supported by the local population. With this, Alba Iulia has succeeded in
managing the largest urban renewal project of a bimillennial historical site: the Alba Carolina Citadel, which is the
largest of its kind in Romania and also Central and South-Eastern Europe. In this project in particular, there is a lot of
strength in the support of its people, and we’ve managed to hold two Guinness World Records that have put the city on
the national and worldwide media map.
Its renovation process started intensively in 2003 and finished over a decade later, bringing people together in pride
and support of this urban transformation. Before the modernisation process was over, in 2009, 9,758 people gathered
as part of a large PR stunt to create the biggest hug in the world, held around the city’s historical Citadel. Even the
President of the country at that time, Traian Basescu, participated.
Nine years later, in 2018, with the Citadel already revived into part of a new, smart European city, people gathered
once again to break yet another Guinness record for the largest human image of a country, with close to 5,000 people
recreating the silhouette of Romania to commemorate the centenary of the country’s Great Union in 1918.
In the short years before and in between these two World Records, the ownership of the Citadel was transferred back
to the local council from the Ministry of Defence, becoming one of the country’s largest public space in the process.
Not only did it go back to its people, but it also became a symbol of the city and the centrepiece of its modern
branding. From a forbidden part of the city in the heart of Alba Iulia, the fortress has become a vibrant destination for
both residents and visitors alike, with a huge social and cultural impact.
A clever mix that combined a great city strategy with the support of the locals, relevant NGOs, companies and public
institutions, eager to be part of a forward-thinking development which put their city in the global map, brought
strength to the image of Alba Iulia and took the strategic actions put into motion over the last two decades even
further. It proves the effectiveness of a good strategy that prises human values and their desire to advance.
At the end of the day, every city's development needs to address its people. And if you truly have their support and
involvement, half of the job is already done.

PENTRU COMUNITĂȚI INTELIGENTE!
Implementată de peste 40 de administrații publice din România, dar și din afara țării, soluția
CityHealth susține digitalizarea relației dintre cetățeni și primării printr-o tehnologie care pune la
dispoziție decidenților locali o analiză de date în timp real prin care se identifică ușor care sunt
problemele cu care se confruntă cetățenii.
Prin intermediul aplicației, aceștia pot semnaliza diferite probleme sau pot fi notificați cu privire la
diverse evenimente care au loc în comunitatea lor.
Platforma pune la dispoziție și modulul de Bugetare Participativă care permite realizarea
campaniilor de propuneri de proiecte din partea cetățenilor de pe telefonul mobil sau direct de pe
web. Astfel cetățenii se implică direct prin propunere și votare de proiecte, iar administrațiile au
posibilitatea de a lua pulsul comunității ușor și rapid.
Platforma CityHealth include și modulul Barometru Comunitar. Acesta vizează părerea comunității și
prin intermediul lui se pot organiza sondaje pe care cetățenii le pot completa foarte ușor și accesibil,
chiar de pe telefonul mobil.
Așadar, CityHealth este mai mult decât o platformă digitală. Este o soluție la numeroasele provocări
cu care se confruntă o administrație publică și, în același timp, reprezintă un pas important spre
digitalizare.
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REȚETĂ DE SUCCES
ADMINISTRATIV - SINAIA
ORAȘ SMART

Sunteți primul City Manager pe care orașul
Sinaia l-a avut, practic ați dat “tonul”
acestie funcții. Ce presupune această funcție
care deși foarte întâlnită în SUA sau Europa
de Vest, pare încă abstractă în România, care
este rolul dumneavoastră?
De obicei pentru a defini rolul city managerului
fac mereu comparația de tipul PreședintePremier. Unul este ales de prin vot în baza unui
program de guvernare, celălalt este numit
pentru a duce la îndeplinire planul. Aceasta
este forma de bază. În practică administratorul
public cum este definit city managerul la noi,
are rolul de a pune la treabă aparatul
administrativ și de a se asigura că întreaga
comunitate își crește calitatea vieții prin
programele și proiectele pe care le
coordonează.După 16 ani de administrație
locală din care 10 în poziția de city manager
pot că este un amestec între un vizionarstrateg-consilier-manager-decident-activist și
câine de pază.

MARIAN PANAIT
CITYMANAGER SINAIA
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Sinaia - oraș smart! Cum traducem “smart” raportat la ceea ce există la Sinaia și nu există
în alte orașe.
Sinaia se definește ca oraș al viitorului. Un oraș în care fiecare locuitor este implicat activ în viața comunității.
Infrastructura de tip smart, investițiile care au componentă digitală majoră, tipul de guvernare locală și modul
administrativ-corporatist sunt vârful de lance sau puținul care se vede din ceea ce face ca Sinaia să fie altfel. Este
vorba aici despre felul în care sinăienii au ales să-si construiască orașul având un lider local vizionar. Ceea ce nu au
multe orașe este un Vlad Oprea și o echipă ca a lui. Restul de facilități smart vin in completare: regenerarea urbană,
sistemul de supraveghere video, transportul pe cablul, mobilitatea urbană, programele educaționale și de
sănătate, comunicarea publică și poziționarea turistică.

Care sunt cele mai importante proiecte pe care le-ați punctat pentru Sinaia în ultimii ani
din poziția de City Manager?
Aici trebuie sa punctăm bine modul nostru de lucru. Singur nu am făcut niciun proiect. Toate sunt construite de la
zero până la aplicarea în teren de către echipa noastră din care am norocul să fac parte. Proiectul cel mai vizibil
care a transformat orașul este Via Sinaia - care a dat centrului statutul de nivel european. În plan intern adaug
programul de formare a personalului, numit ET-echipa ta prin care am reconfigurat modul de a oferi servicii
cetățenilor. De suflet am doua proiecte care se desfășoară anual “ Gala AS” prin care celebrăm olimpicii și sportivii
locali alături de profesorii și antrenorii lor și Festivalul “Sinaia Forever” care a devenit un brand național. Dacă mă
raportez la cel mai de preț bun pe care îl are Sinaia, atunci dezvoltarea domeniul schiabil care ne-a adus poziția de
lider în domeniu este de departe cel mai de succes proiect care asigură viața lungă comunității.

Nu de puține ori auzim sintagma: “Luați exemplu de la Sinaia!” Ce credeți că a făcut
diferența în dezvoltarea orașului ?
Ne bucurăm când auzim sintagma dar imediat relaționăm cu sentimentul de singurătate în administrație. Diferența
clară au făcut-o echipa și liderul. De aici au plecat și pleacă toate. Cine înțelege să investească în oameni câștigă!
Exemplele de bună practică pe care le exportăm acum către alte orașe sau județe țin de digitalizarea proceselor
interne, comunicare publică, atragerea de fonduri europene, parteneriate strategice, sustenabilitate bugetară,
ecosistem de sănătate și dezvoltare durabila.

Povestiți-ne despre “Revoluția Verde”.
Revoluția a început cu proiectul Eco-Bus care a adus în oraș flota de 11 autobuze hybrid în valoare de 4 milioane de
euro finanțat din fonduri europene. Atașat acestuia avem un sistem de gestiune electronic a biletelor prin aplicație
mobilă care totodată arată în timp real traseele și oferă ruta pentru a ajunge la destinația dorită. Ne place să fim
primii în acțiunile noastre de aceea acest sistem este în implementat în premieră în Europa, teste fiind trecut de
New York. Brandul Mercedes a construit special acest tip de autobuz dedicat zonelor montane pe care îl vor
dezvolta acum la scară largă. Facilitățile aduse călătorilor includ informarea în timp real în stații, plata cu cardul
sau telefonul la achiziționarea biletelor, accesul persoanelor cu dizabilități și audio ghid. Proiectul este un nou pas
spre un oraș verde care include redefinirea mobilității urbane definită prin spații de parcare, piste de biciclete și
transport urban prietenos cu mediul înconjurător. Sinaia și-a asumat Acordurile Urbane de Mediu si tindem spre
atingerea Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă- SDG.
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Am citit recent despre proiectul pasarelelor supraterane, proiect pe care intenționați să-l
puneți în aplicare în umătorii 2 ani. Ne puteți spune despre ce este vorba și cât de realizabil
este acest proiect, într-un timp atât de scurt?
NoCo2 - cum este botezat o să facă legătura între cele doua cartiere mari ale orașului și centru. Au un design
inovator și o structură pe măsura viitorului de care v-am zis mai devreme. Cu siguranță le veți testa in 2 ani și
îndrăznesc să nu vă stric surpriza cu prea multe informații acum. De altfel, unul dintre principiile noastre de bază
este ca mai întâi să facem, să se vadă iar apoi să spunem cum le-am făcut.

Ce iubiți cel mai mult la Sinaia? V-ați vedea trăind în alt oraș, vreodată?
Oamenii! M-am văzut în New York, în Paris, în Copenhaga, în Bruxelles, în San Francisco, în Barcelona dar ceva tot
acasă m-a făcut să revin. Acum aici îmi este locul.

Care este după părerea dumneavoastră, cel mai frumos loc din Sinaia?
Aceasta este cea mai grea întrebare. Am câteva locuri de suflet. Un răsărit pe Vârful cu Dor, o bălăceală în Cheile
Peleșului, o noapte în Vama Ursului, un jurământ în fața Peleșului sub clar de lună plină, o coborâre pe schiuri de la
Cota 2000 sub cer cu stele, zile de povești cu bătrânii păstrători de valori locale la ei în case. Si da, serile cu prietenii
la mine acasă,

Care este cel mai îndrăzneț vis legat de acest oraș?
Mi-ar plăcea să am numai unul. Văd un centru educațional de elită cum au orașele renumite în domeniu, văd cel
mai mare domeniu schiabil din România cu cele mai bune servicii turistice, de agrement și divertisment, văd un
sistem medical la domiciliu completat de un spital de top, văd un oraș durabil, văd tinerii dornici să lucreze în
administrația locală pentru a face tot ce am văzut. Dar mai ales văd un oraș pentru oameni, o comunitate.
Preluat din " Lace Magazine” - 2021
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RECONVERSIA PROFESIONALĂ,
IMPORTANTĂ PENTRU CREȘTEREA
CALITĂȚII VIEȚII ÎN ROMÂNIA
Munca de acasă, necesitatea de a învăța noi
competențe sau chiar concedierea și nevoia de
schimbare completă a domeniului de activitate, ia determinat pe români să-și revizuiască cariera
în
plină
criză
pandemică.
Incertitudinea
economică i-a făcut pe aceștia să caute job-uri
mai sigure, chiar dacă nu aveau experiența
necesară.

Ce este reconversia profesională?

Pierderea locului de muncă i-a determinat astfel
pe mulți să-și reevalueze experiența, pentru a
înțelege în ce domeniu se pot reinventa.
Reorientarea profesională e un proces în care
persoanele pot alege să facă altceva în domeniul
în care au pregătirea necesară sau să aleagă o
sferă de activitate cu totul nouă.

Cea mai la îndemână schimbare în carieră se
poate face atât prin programe plătite de
angajator, dar si prin susținerea de către
Primărie, prin strategia proprie de susținere a
cetățenilor care au nevoie de o noua carieră.
În această perioadă de criză, când companiile
au luat în calcul șomajul tehnic sau chiar
concedierea personalului, schimbarea carierei
poate reprezenta soluția potrivită pentru
asigurarea unei cariere de viitor și a stabilității
financiare.
Potrivit studiilor realizate de platformele de
resurse umane, românii au căutat în ultimul an
cursuri din domeniul IT – programare, SEO,
cursuri
de croitorie, design vestimentar,
frizerie sau designer de interior.
Pe de altă parte, sectorul din industrie are
nevoie de persoane calificate (vopsitori,
sudori, mecanici auto etc.)
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Nevoia de adaptare pe piața muncii
La începutul anului, numărul șomerilor în
România a fost de peste 470 de mii, cu aproape
45% mai mult, comparativ cu aceeași perioadă a
anului trecut. La nivelul Uniunii Europene, rata
şomajului a fost de 7,3% în ianuarie 2021, iar
numărul şomerilor a ajuns la aproape 15,7
milioane de persoane.
Pierderea locurilor de muncă din ultimul an a
arătat și inegalitatea pe piața muncii. Cele mai
multe concedieri cauzate de pandemie s-au
numărat în rândul industriilor și ocupațiilor cu
salarii mici, precum tinerii angajați, persoane
fără studii superioare, femei sau minorități. În
cazul domeniilor de activitate, cei din HoReCa,
turism sau cultură au fost cei mai afectați de
oprirea activităților economice.

UP Social pentru reorientare
profesională
Șomajul ridicat afectează nu doar persoanele, ci
și comunități întregi. Mai puține locuri de muncă
înseamnă mai puține taxe către autoritățile
locale, dar și un nivel de trai scăzut al
gospodăriilor, care poate duce la educație
precară și lipsa pregătirii pentru job-urile
viitorului.
Up România a dezvoltat tichetul social prin care
autoritățile publice pot implementa programe de
asistență
socială
pentru
a
oferi
ajutor
persoanelor sau familiilor aflate în dificultate. O
direcție de ajutor s-a referit și la acordarea de
vouchere sociale prin care tinerii sau persoanele
aflate în șomaj se puteau înscrie la cursuri de
inițiere,
specializare,
perfecționare
și
calificare. După un program de 1-3 luni, având
noi competențe profesionale, absolvenții unor
astfel de cursuri au reusit să se angajeze mai
ușor în câmpul muncii.
Tichetele Up Social reprezintă o soluție optimă
pentru instituțiile publice care luptă împotriva
excluziunii sociale.

Up Social poate fi integrat rapid și simplu de
instituție, indiferent de mărimea sau de bugetul
ei, și se pliază perfect pe programele sociale
stabilite la nivel național, regional sau local. Mai
mult, autoritățile locale care aleg să acorde
vouchere sociale au garanția că fondurile primite
vor fi folosite de beneficiari doar în scopul
propus, adică pentru reconversia profesională si
cursuri de competente digitale.
Comanda ușoară și livrarea rapidă, posibilitatea
de personalizare a tichetelor, dar și consultanța
de specialitate sunt alte avantaje pentru care
instituțiile publice aleg să folosească tichetele
sociale. În același timp, beneficiarii au acces la
servicii indispensabile, o rețea diversă de
organizații care oferă cursuri de recalificare,
posibilitatea de a folosi tichetele într-o perioadă
mai lungă și, în final, o creștere a calității vieții.
În cei 19 ani de activitate, Up România a
dezvoltat o rețea de peste 55.000 de parteneri
comerciali, în toată țara, astfel încât utilizarea
tichetelor sociale Up să fie un sistem eficient și
simplu de implementat. Lider pe piața tichetelor
sociale, Up Romania este un partener de
încredere pentru autoritățile locale și centrale,
dovedindu-și transparența și profesionalismul dea lungul mai multor ani în care au fost dezvoltate
programe de asistență socială și mobilitate
urbană prin intermediul voucherelor și tichetelor
sociale Up.
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TICHETELE SAU VOUCHERELE SOCIALE,
INSTRUMENTE FLEXIBILE PUSE LA
DISPOZIȚIA AUTORITĂȚILOR LOCALE
Într-o perioadă în care comunitățile locale trec prin nenumărate situații dificile, este nevoie de cât
mai multe soluții inteligente la care autoritățile locale să poată recurge rapid pentru a oferi sprijin și
ajutor acolo unde este nevoie.
Astfel de instrumente sunt voucherele sau tichetele sociale emise de Up România, instrumente
flexibile și ușor de customizat, în funcție de tipul de program pe care decidenții vor să-l dezvolte.
De ce sunt tichetele și voucherele sociale soluții inteligente? În primul rând, pentru că sunt
instrumente de plată care vin cu reduceri de costuri, un control mai bun al cheltuielilor publice și o
satisfacție sporită din partea cetățenilor.
Astfel, ajutoarele acordate de autoritățile locale pentru diferite categorii sociale – pensionari, elevi,
familii cu venituri mici, persoane cu situații medicale sau sociale excepționale – pot fi acordate prin
intermediul unui sistem de vouchere sociale care are marele avantaj de a fi transparent financiar, ușor
de implementat și trasat, cu zero efort logistic și de raportare din partea autorităților locale.
Lider pe piața tichetelor sociale, Up România este un partener tradițional al autorităților publice care
implementează programe sociale prin intermediul tichetului social în peste 50 de comunități. În
ultimii 10 ani, Up România a participat la nenumărate proiecte ale autorităților locale, punându-le
acestora la dispoziție instrumente inteligente de plată, precum: tichetele sociale, tichetele sociale
pentru grădiniță, tichetele de creșă, voucherele pentru diverse programe locale. Toate acestea au
ajutat la distribuirea țintită de alimente, medicamente, servicii medicale, achiziția de rechizite și cărți
pentru școlari, precum și folosirea corespunzătoare a fondurilor alocate, contribuind astfel la
creșterea calității vieții persoanelor din grupurile țintă, precum și la creșterea economiei locale.

Mecanismul de funcționare a sistemului
Instituția comandă tichetele/voucherele sociale către emitent, acestea sunt livrate la sediul
instituției, distribuite către beneficiari, beneficiarii cumpără produsele sau serviciile prevăzute în
program, partenerul comercial acceptă tichetele/voucherele sociale, iar emitentul decontează
valoarea tichetului/voucherului.
Instituția nu mai are nevoie astfel de colectarea facturilor si a bonurilor fiscale pentru a justifica
cheltuirea sumelor de către beneficiari. Up Romania creează toată infrastructura necesara pentru a
asigura circuitul in mod corect.

Avantajele instituțiilor publice
Prin implementarea sistemului de tichete/vouchere sociale, instituțiile publice locale beneficiază de
un sistem de emitere-distribuție-implementare la cheie, fără niciun efort de gestionare. Emitentul este
alături de instituția publică pe tot parcursul proiectului, prin consultanță și raportare transparentă.
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Printre serviciile oferite, se numără:
Transmiterea listelor magazinelor partenere (imprimat/electronic) selectate pe adrese pentru
alegerea celui mai apropiat magazin de domiciliul beneficiarului
Declarații pe propria răspundere pentru fiecare beneficiar
Linie telefonică și consultant dedicat pe toată durata proiectului
Facilitarea legăturii permanente cu partenerii comerciali participanți la program
Situațiile analitice transmise instituției în urma utilizării tichetelor pentru justificarea cheltuielilor
și transparența utilizării fondurilor alocate
Rapoarte de utilizare pe tipuri de parteneri/nevoi pentru a studia comportamentul beneficiarilor
în situații speciale (generale, nu individuale)
În cei 19 ani de activitate, Up România a dezvoltat o rețea de peste 55.000 de parteneri comerciali, în
toată țara, astfel încât utilizarea tichetelor sociale Up este un sistem eficient și simplu de
implementat.
Up România este un partener de încredere pentru autoritățile locale și centrale, dovedindu-și
transparența și profesionalismul de-a lungul mai multor ani în care au fost dezvoltate programe de
asistență socială și mobilitate urbană prin intermediul voucherelor și tichetelor sociale Up.

SMART CITIES HUB

26

SOLUȚII DIGITALE UTILIZATE ÎN INETUM
ROMÂNIA
Inetum oferă companiilor și instituțiilor din întreaga lume servicii și soluții digitale. Operând în mai mult de 26 de țări,
grupul Inetum are aproape 27.000 de angajați și în 2019 a generat venituri de 2,3 miliarde EUR.
În România, Inetum are o echipă de 550 profesioniști, care își desfășoară activitatea în 3 centre regionale de servicii.
Sediul din București este un etalon pentru expertiza Inetum, un hub complet digitalizat în inima orașului.
Ce soluții digitale folosim în sediul Inetum?
Pentru gestionarea accesului angajaților în
hubul nostru digital din strada Doamnei,
utilizăm KeyPaas, o platformă pentru
orchestrarea operațională a fluxurilor de
mobilitate cu dispozitive conectate.
Obiectivul este de a gestiona diferite grupuri
de oameni care interacționează în HUB-ul
nostru: colegii noștri, candidații, clienții și
furnizorii. Fiecare grup are reguli distincte
pentru accesarea unor zone din clădire, pe
baza unui set de criterii configurate intern.

Sistemul ne permite să gestionăm fiecare configurație în timp real și să asigurăm că reglementările de siguranță sunt
respectate iar grupurile au posibilitatea de a circula cu ușurință în zonele prestabilite. Există mai multe posibilități de a
interacționa cu sistemul: cod QR obținut prin e-pass pe telefonul mobil, card RFID sau cod PIN primit prin SMS.
Autentificarea este cuvântul cheie pentru oameni și pentru vehicule.
Aplicația utilizează obiecte IoT de tip tablete FaceKey cu recunoaștere facială, tablete de acces, interfon, dispozitive
Smart Lock, iar acestea pot interacționa și lucra împreună pentru a orchestra fluxurile de mobilitate ale oamenilor și
vehiculelor în funcție de tiparele organizaționale în evoluție.
Keypaas contribuie la securizarea accesului, la reducerea costurilor de mentenanță și la automatizarea spațiilor de
închiriere cu acces electronic. Aplicația permite vizualizarea în 360° a indicatorilor de performanță, facturare, gradul de
ocupare al unei clădiri. Oferă un panou de control și rapoarte în timp real, pentru o gestionare completă.
Aflați mai multe și solicitați o ofertă KeyPaas aici.
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PROIECTELE SMART ALE ELECTROGRUP DIN
2020, RAMPĂ PENTRU EVOLUȚIA ROMÂNIEI
ANULUI 2021
De la primul proiect Smart City cu adevărat integrat din
România, până la dezvoltările inteligente din Câmpia
Turzii, Oradea, Bistrița şi Cluj-Napoca, Electrogrup face,
în 2020, un tur de forță în dezvoltarea inteligentă a țării
și accelerează adopția Smart City, punând bazele
expansiunii inteligente a României anului 2021.
În primul trimestru al anului trecut, după o perioadă de
explorare a pieței Smart City, după numeroase
conferințe de specialitate și proiecte pilot, Electrogrup a
făcut trecerea de la concept la implementare a primului
proiect din România ce prevede integrarea mai multor
soluții de tip Smart City, ce acoperă componentele de
infrastructură esențiale ale unui oraș care se dorește
inteligent – de la mobilitate și arhitectură urbană, la
măsurarea traficului rutier și a calității mediului, toate
integrate într-o platformă unică, amplasată într-un
centru de comandă modern, în Piatra Neamț.
Soluția reprezintă un prim pas important făcut de un
oraș din România, în cursa de a deveni un oraș
inteligent, iar impactul se va vedea în creșterea calității
vieții în Piatra Neamț, care este în fond obiectivul
principal al dezvoltărilor urbane durabile. Astfel, noile
stații de așteptare a transportului public vor fi echipate
cu WiFi, ecrane tactile multimedia, porturi USB pentru
încărcarea smartphone-urilor, panouri fotovoltaice,
camere inteligente ce permit analiza video și
monitorizarea traficului, senzori de mediu, informații de
trafic pentru călători, toate operate de la distanță printrun centru de comandă.
Începutul anului a reprezentat şi startul lucrărilor la
amenajarea pistei și balizajului pentru noul Aeroport
Ghimbav-Brașov. Acesta va fi singurul aeroport din ţară
care va avea un sistem de balizaj cu lămpi pe sistem
LED. Lămpile care alcătuiesc sistemul de balizaj au rolul
de a delimita pista şi suprafeţele de mişcare
aeroportuară şi de a oferi repere vizuale pentru piloţi. Pe
amplasamentul de la Ghimbav vor fi montate atât lămpi
încastrate în pistă, cât şi lămpi supraterane, care
conturează perimetrul pistei de decolare-aterizare, al
căii de rulare şi al platformei de îmbarcare-debarcare.

Pentru aceast proiect compania a folosit tehnologie de la
ADB Safegate, unul dintre cei mai importanți producători
din piața mondială de profil.
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Al doilea trimestru al anului a adus anunțul că Electrogrup va proiecta și executa lucrări de modernizare a
infrastructurii de mobilitate urbană în Câmpia Turzii, cu o semnificativă componentă Smart City.
Aici, compania v-a moderniza infrastructura stradală pe inelul de mobilitate al orașului, ce implică proiectare și
execuție a carosabilului și a trotuarelor, realizarea pistelor de biciclete și implementarea unui sistem Smart de tip bike
sharing, alături de integrarea stațiilor de autobuz în peisajul urban.
Trimestrul trei al anului reprezintă momentul în care Electrogrup și partenerii săi încep dezvoltarea unui amplu proiect
de mobilitate urbană inteligentă în Bistrița. Acesta vizează dezvoltarea majoră a mobilității inteligente în oraș și
include: implementarea la cheie a unui sistem de management adaptiv al traficului; a unui sistem de supraveghere
video inteligentă și de control al accesului; realizarea unui centru de comandă avansat, pentru gestionarea sistemelor
inteligente implementate; a unui sistem de iluminat cu management inteligent; furnizarea de stații de autobuz
modulare și de panouri de informare în stații, alături de computere și display-uri de bord pentru autobuze. De
asemenea, proiectul acoperă și componenta lucrărilor civile necesare implementării sistemelor menționate.
În aceași timp, în luna octombrie, compania inaugurează o parcare inteligentă, vârf de lance al evoluției tehnologice,
la Oradea.
Între timp compania a început un proiect de dezvoltare a sistemului de supraveghere video într-un alt mare oraș din
țară. Acesta vizează lărgirea sistemului de supraveghere a oraşului cu un număr de peste 500 camere video dar şi
amenajarea unui dispecerat şi a unui videowall pentru transmisie 24/7/365. Obiectivele principale ale acestui proiect
sunt cresterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, monitorizarea traficului rutier, protejarea unor obiective
investiționale publice şi furnizarea de rapoarte, obţinute prin analiza de imagini bazată pe Inteligenţă Artificială, în
vederea optimizării traficului.
Fiecare nou pas făcut în 2020 este o continuare a eforturilor companiei de a realiza proiecte integrate care combină
verticale inteligente și aduce Electrogrup tot mai aproape de obiectivul de a deveni integratorul numărul unu din piața
de Smart City din România.
Electrogrup a dezvoltat, ca Antreprenor General, proiecte complexe în mai multe sectoare de construcții, în România și
în afara granițelor, în țări precum Germania, Polonia, Belgia sau Olanda. Electrogrup este și unul dintre cei mai activi
furnizori de soluții Smart City la cheie pentru administrații publice și companii private.

SMART CITIES HUB

29

CONCEPTUL DE CITYMANAGER ÎN REPUBLICA
MOLDOVA
Asociația Administratorilor Publici din România militează pentru profesionalizarea funcției de administrator public și
conturarea unei imagini clare, pertinente şi unitare a rolului și activității administratorului public și a atribuțiilor sale
stabilite prin contractul de management.
Obiectivele Asociației Administratorilor Publici din România, converg către profesionalizarea și întărirea capacității
acestei funcții publice contractuale, care are rolul de a asigura eficiență în actul administrativ.
În perioada 1-5 martie 2021, Asociația Administratorilor Publici din România a fost gazda unui Schimb de experiență
România-Republica Moldova, eveniment ce s-a desfășurat în mai multe orașe din Romania: Turda (Cluj), Sibiu și
Bucuresti Sector 4.
Asociația Administratorilor Publici din România (AAPRO) în parteneriat cu Asociația Investitorilor din România în
Republica Moldova (AIR) și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a organizat webinarul tematic
”Conceptul de City Manager și impactul lui în Administrația Publică Locală”. Acesta reprezintă un concept nou pentru
Administrațiile Publice Locale din Republica Moldova și a trezit un interes sporit pentru reprezentanții autorităților
locale, participând peste 20 reprezentanți ai primăriilor orașelor din Republica Moldova, Conceptul ”city managerului”
reprezentând pentru primari o oportunitate de modernizare a managementului public local.
La această etapă incipientă de identificare și dezvoltare a funcției de ”city manager” la nivel local, au fost selectate
cinci primării din Republica Moldova (Chișinău, Strășeni, Cahul, Comrat, Edineț) pentru a face parte din
programul pilot de implementare a conceptului de administrator public în baza modelului de succes preluat din
România. Ne propunem împreună cu partenerii noștri din CALM, să sprijinim beneficiarii programului încât aceștia să
beneficieze de cursuri de pregătire profesională, schimburi de experiență și vizite de lucru atât în România cît și în alte
state din Europa ce au adoptat, implementat și modernizat funcția de ”City manager” de peste 100 ani.

Republica Moldova a fost reprezentată de:
⦁ Domnul Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău
⦁ Domnul Adrian ERMURACHI, Secretar general adjunct al Guvernului Republica Moldova
⦁ Domnul Cojocari Constantin, primarul municipiului Edineț, Președintele Rețelei Orașelor și Municipiilor din
cadrul CALM
⦁ Doamna Casian Valentina, primarul municipiului Strășeni, Vicepreședinte CALM
⦁ Domnul Armașu Sergiu, primarul orașului Ialoveni, Vicepreședinte CALM
⦁ Doamna Ionesii Inga, viceprimarul municipiului Chișinău
⦁ Domnul Ceban Ilie, viceprimarul municipiului Chișinău
⦁ Domnul Furdui Viorel, director executiv al CALM
⦁ Domnul Sergei Anastasov, primarul municipiului Comrat
ICMA (International City/County Management Association) a fost reprezentată de: Peter AGH, Director
Administrativ/Managing Director Regional International City/County Management Association (ICMA) Europe.
În data de 02.03.2021, Turda a fost gazda delegației din Republica Moldova, compusă din primari și viceprimari din
cinci unități administrativ-teritoriale din Moldova (Chișinău, Strășeni, Cahul, Iaoveni și Edineț), reprezentanți ai
Guvernului Republicii Moldova și a unor organizații nonguvernamentale din domeniul administrativ.
În cadrul unui proiect de schimb de experiență derulat de Asociația Administratorilor Publici din România în
parteneriat cu Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova și Congresul Autorităților Locale din Moldova,
Turda a fost dată ca exemplu de bune practici în ceea ce privește implementarea proiectelor europene și
guvernamentale, cât și modul în care performează administrația locală.
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De asemenea, această vizită are la bază un program pilot de implementare a conceptului de administrator public în
Republica Moldova, în baza modelului de succes preluat din România.
Printre invitații speciali la acest eveniment s-a numărat și Peter Agh, directorul regional al ICMA Europe (International
City/County Management Association).

Miercuri, 3 martie, primarul Sibiului, doamna Astrid Fodor, a primit în vizită o delegație formată din reprezentanți ai
administrației locale din Republica Moldova: secretarul general adjunct al Guvernului din Republica Moldova - domnul
Adrian Ermurachi, primarul orașului Ialoveni - domnul Sergiu Armașu, primarul orașului Edineț - Constantin Cojocaru,
primarul orașului Strășeni - doamna Valentina Casian și viceprimarii municipiului Chișinău. Aceștia au fost însoțiți de
directorul regional al Asociației Internaționale a City Managerilor - domnul Peter Agh și de președintele Asociației
Administratorilor publici din România - domnul Marian Florea.
De asemenea, la întâlnire au participat administratori publici din județul Sibiu. Scopul acestei vizite de lucru a fost
prezentarea conceptului de city manager în Sibiu și în România.
"Oaspeții au fost interesați să afle cum funcționează administrația locală în România și care sunt principalele
provocări. Au dorit să înțeleagă și conceptul funcției de administrator public, o poziție nereglementată încă în
Republica Moldova. Le-a fost prezentat modul de colaborare între primarul și administratorul public din Sibiu, precum
și alte aspecte ce țin de activitatea administrației publice din Sibiu." (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu)
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Sectorul 4 va sprijini Primăria Chișinău, atât logistic, cât și în privința expertizei, în procesul de implementare a
tehnologiei în administrația capitalei Republicii Moldova.
Daniel Baluta, primarul Sectorului 4 Bucuresti a fost gazda unei o delegații condusă de Marian Florea, Presedintele
Asociatiei Administratorilor Publici din Romania si Ion Ceban, primarul Municipiului Chisinau și, “dincolo de bucuria de
a întâlni români de peste Prut, am fost impresionat de energia pozitivă pe care acesta și echipa sa o transmit” (Daniel
Baluta, primarul Sectorului 4 Bucuresti).
“Totodată, am fost încântat pentru faptul că ne-au cerut ajutorul, pe care evident că îl vom oferi cu toată dragostea,
pentru că în fond, știm cât de greu ne-a fost și nouă!
Avându-ne alături, vor ști cum să se ferească de greșeli, cum să-și planifice proiectele și cum să urmărească rezultatele,
astfel încât procesul de digitalizare pe care tocmai îl încep să fie unul de succes, într-un timp cât mai scurt. “ Daniel
Baluta, primarul Sectorului 4 Bucuresti.
Intâlnire de lucru între Asociația Municipiilor din România (AMR) și
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)
La invitatia Asociatiei Administratorilor Publici din Romania, Joi, 4
martie 2021, a avut loc o întâlnire între primari membrii ai AMR și
primari membrii ai CALM.
Pe agendă s-au aflat:
1. Nevoia schimbului de bune practici între administrația publică
românească și cea din Republica Moldova;
2. Programe de instruire / formare a funcționarilor din Republica
Moldova;
3. Sustinerea colaborarii pe plan extern între UE și Republica Moldova
(în calitate de stat asociat) cu asigurarea suportului logistic al biroului
de reprezentare al AMR de la Bruxelles;
4. Demersuri pentru obținerea unor programe de finanțare pentru CALM;
5. Sprijinirea CALM în implementarea funcției de city manager;
6. Analizarea dimensiunii transfrontaliere a proiectelor cu finantare europeana .
Concluzii:
AMR va asigura suport Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) pe subiecte privind:
Legislația: Codul Urbanismului, Codul Administrativ, Codul Finanțelor Publice;
Dezvoltarea serviciilor publice: transport public, digitalizare, educație;
Accesare și implementare, finanțări europene, proiecte transfrontaliere pentru creșterea capacității administrative
a CALM;
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Colaborarea cu organizațiile europene de la Bruxelles si
Strasbourg
Noi întâlniri de lucru între primarii municipiilor din România și
primarii din Republica Moldova pentru a continua schimbul de
experiență început astăzi.
Din partea AMR au participat:
Constantin Toma, Președinte executiv AMR, primarul
municipiului Buzău;
Ion Lungu, Prim-vicepreședinte AMR, primarul municipiului
Suceava;
Florin Alin Birta, Vicepreședinte AMR, primarul municipiului
Oradea;
Mihai Chirica, Vicepreședinte AMR, primarul municipiului Iași
Dan Bobouțanu, Membru CD AMR, primarul municipiului
Hunedoara;
Constantin Mitache, director general AMR
Republica Moldova a fost reprezentată de:
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, Vicepreședinte CALM;
Adrian Ermurachi, Secretar general adjunct al Guvernului Republica Moldova;
Constantin Cojocaru, primarul municipiului Edineț, Vicepreședinte CALM
Valentina Casian, primarul municipiului Strășeni, Vicepreședinte CALM;
Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, Vicepreședinte CALM;
Inga Ionesii, viceprimarul municipiului Chișinău;
Ilie Ceban, viceprimarul municipiului Chișinău;
Viorel Furdui, director executiv al CALM;
Au mai participat:
Peter Agh, Director Regional ICMA Europe;
Marian Florea, Președintele Asociatiei Administratorilor Publici din Romania
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CUM FACEM SMART MANAGEMENT ÎNTR-O
PRIMĂRIE?
AVANSIS – MAI MULT DECÂT DIGITALIZARE
UN SISTEM COMPLET INTEGRAT

În România anului 2021, instituțiile statului se reorganizează și se străduiesc să schimbe paradigma “hârtiei plimbate”
la ghișeu și apoi între departamente. Procesul de digitalizare a început în multe primării, pentru că acesta este cu
siguranță viitorul, însă lucrurile sunt complexe și este imperios necesar ca baza de la care se pornește să fie gândită în
mod inteligent, pe termen lung.
În general, într-o primărie sau instituție, organizarea procesului periodic de raportare și centralizare a datelor este unul
complicat și chinuitor. Un exemplu la îndemână este faptul că formatele de la subordonatele sau direcțiile/serviciile
instituției pot fi diferite, datele uneori incomplete și de multe ori există și întârzieri la predarea dosarelor.
Un al doilea aspect este acela că unele primării au, de exemplu, sistemul informatic de taxe achiziționat de la un
furnizor și partea de contabilitate de la un altul. Acest detaliu generează noi probleme tehnice, deoarece încasările
procesate în taxe trebuie procesate din nou în contabilitate iar informațiile privind adresa unui contribuabil actualizate
recent la urbanism se regăsesc în continuare într-o formă mai veche la asistență socială sau fondul locativ sau ANL sau
registrul agricol. Faptul că în fiecare departament sunt implementate aplicații de la unul sau mai mulți furnizori dar
fiecare are baza de date proprie, izolată și neintegrată cu alte module, face ca informațiile pentru echipa de conducere
a instituției să fie greu de înțeles iar controlul să fie foarte dificil.
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De ce este atât de importantă implementarea unui sistem informatic integrat?
Managerii din instituții au în general mare nevoie de suport decizional adecvat, de informații si rapoarte in timp real,
de grafice si tablouri de bord. Asta înseamnă un management european, dinamic și strategic, luarea deciziilor să fie
realizată în baza informațiilor esențiale din sistemele instituției.
Tocmai de aceea, o bună parte din serviciile către public au de suferit din cauza supraîncărcării personalului de la
ghișee și a problemelor caracteristice din sistem, cauzate de birocrația specifică și a personalului pregătit. Lipsa
corelării datelor și a informațiilor între departamente este de asemenea o problemă majoră.

Provocarea?
Cum facem să îmbunătăţim și să eficientizăm activitatea internă dar și externă a instituţiei? O soluție smart este aceea
de a implementa un sistem informatic integrat. Trebuie pus accentul pe sistem integrat deoarece acesta este cheia
rezolvării pe termen lung a majorității problemelor ce pot apărea. În cazul în care nu putem să renunțăm la anumite
componente ale sistemului, trebuie să luăm în calcul dacă avem suficiente resurse financiare să dezvoltăm servicii
de integrare între sisteme astfel încât să ajungem tot acolo – un sistem integrat operațional.

Ce propune soluția informatică AVANSIS de la Integrisoft?
Sistemul integrat AVANSIS acoperă complet activitatea instituției, este modular (cu module care se inter-conectează
nativ) și scalabil, permite implementarea în etape în funcție de bugetul disponibil la un anumit moment dat, în fiecare
instituție. De asemenea, sistemul este flexibil, accesibil și adaptat la nevoile de mobilitate (accesibil de pe smartphone,
tableta) și oferă utilizatorilor o bază de date centralizată, cu nomenclatoare comune.

Rezultate observabile la nivel operațional
“Ce obține un manager de instituție odată cu implementarea
sistemului integrat Avansis? Aș spune că beneficiile majore
sunt existența unor informații corelate și precise pentru luarea
unor decizii mult mai bine fundamentate, scăderea unor
costuri interne, câștigarea de know how valoros mai ales în
aceste vremuri în care transformarea digitală a devenit
obligatorie și este mare nevoie de o mult mai bună comunicare
și colaborare interdepartamentală“ spune Alexandru Soare –
Director Vânzări Integrisoft Solutions.

Rezultate măsurabile pentru MANAGEMENT-ul
instituției
Ce înseamnă concret aceste beneficiile unui sistem integrat?
“Managerul instituției va fi la curent cu toate operațiile
efectuate, va putea afla în orice moment stadiul execuției
bugetare (nu doar trimestrial), va putea corela spre exemplu
taxe-contabilitate, având toate informațiile despre o
persoană/adresă in sistem. De asemenea, se simplifică și se
reduce numărul pierderilor și căutărilor de informație, timpii
de raportare” explică Alexandru Soare, Director Vânzări
Integrisoft Solutions.
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Concluzii și recomandări
Alegerea furnizorului este critică și este nevoie de asumarea și suportul tuturor managerilor pentru implementarea
unui SISTEM INTEGRAT. De asemenea, calitatea echipei interne și a echipei furnizorului fac diferența între succes și
eșec.
În plus, instrumentele sunt folosite de oameni, deci trebuie dublate de autoritate, educare si fluxuri de lucru
corespunzătoare. Migrarea datelor existente și corelarea lor reprezintă o parte însemnată din proiect.
Cheia succesului implementării unui sistem integrat este setarea încă de la început a unor așteptări corecte privind
etapele și obiectivele procesului și acceptarea schimbării.

Este AVANSIS soluția ideală pentru transformarea digitală a unei instituții? Ei bine, AVANSIS este o SOLUȚIE pe termen
lung pentru o transformare sănătoasă și integrate, cu costuri sustenabile.

www.cityparking.io

