Bucureşti digital. Buget estimat de peste 161 milioane lei
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Descriere foto:

Implementarea programului multianual "Bucureştiul digital - tehnologia informaţiei pentru servicii publice", cu un bug
estimat de 161.614.700 lei, TVA inclus, urmează să fie dezbătută de consilierii municipali în şedinţa de joi.

Conform proiectului de hotărâre, programul se va derula prin intermediul Companiei Municipale Tehnologia Informaţiei în pe
septembrie 2018 - septembrie 2022.

"Tarifele aferente prestării serviciilor vor ﬁ asigurate de la bugetul local şi urmează să ﬁe stabilite pentru ﬁecare tip de servic
activitate, fundamentate corect şi bazate pe costuri dimensionate economic şi o marjă de proﬁt care să asigure cond
proﬁtabilitate. Programul propus vizează realizarea unui sistem informaţional municipal, format din mai multe compo
tehnologice strâns interconectate şi interdependente, care să acopere nevoile colaborative intra şi interinstituţionale la
întregii municipalităţi, ce urmează a deservi toate compartimentele funcţionale ale Primăriei Municipiului Bucureşti, toate un
subordonate, precum şi companiile ce fac parte din Holdingul municipal", prevede proiectul.

Printre beneﬁcii sunt enumerate: reducerea prezenţei la ghişeu a cetăţeanului/agentului economic; acces facil la informaţii şi s
publice de calitate prin intermediul mijloacelor electronice; reducerea gradului de birocraţie în instituţiile publice; scăderea ti
de soluţionare a cererilor; completarea şi transmiterea online a diverselor solicitări, sesizări, înscrieri la audienţe; consultar
line a obligaţiilor de plată; creşterea gradului de interoperabilitate şi schimb standardizat de date în interiorul administraţiei p
locale.
Ce proiecte fac parte din program

Printre proiectele care fac parte din programul multianual se numără: informare călători RATB staţii de tramvai, de auto
troleibuz (57 milioane lei); sistem videoconferinţă între PMB şi primăriile de sector (1,3 milioane lei) face recognition şi schi
camere video Arena Naţională (3,9 milioane lei), update şi upgrade infrastructura hardware şi securitate Arena Naţiona
milioane lei), soluţie hardware pentru integrarea de senzori, aplicaţie parking (20 milioane lei); portal web PMB (1,72 milioan

infrastructură IT&C Gomoiu (4,2 milioane lei), platforma cloud Municipal Bucureşti (17 milioane lei), infrastructura de sec
cibernetică CERT-Bucureşti (13,5 milioane lei), sistem informatic integrat metropolitan (7 milioane lei), sistem de managem
incidentelor de siguranţă şi securitate publică (1,7 milioane lei), sistem pentru managementul integrat al ﬂuxului de re
deşeuri (2,8 milioane lei), dezvoltare anul 2 şi 3 portal PMB (7,2 milioane lei), implementare management proiecte în cadru
(1,4 milioane lei), implementare site-uri spitale (1,5 milioane lei), revizuire camere video din Centrul Vechi (1,7 milioane lei).

