
 

   PRIORITATEA 2 - O regiune digitalizată 

 

 

Acțiuni - Anexa V Potențiali beneficiari 
COD interventie cf 
Reg. 1060/ 2021 

Indicator de realizare  Output 
RCO 

Indicator de reezultat   
 Results RCR 

Obiectivul 
specific FEDR la 
care contribuie 

Detaliere actiuni pe activitati/ investitii eligibile 
Alocare totală (40% FEDR + 

60% CN)1 euro 

Sprijin pentru 
digitalizarea 
administrației 
publice  

- Aministrația publică 
locală 
- Instituții publice 

016 Soluții TIC 
pentru guvernare, 
aplicații, e-servicii 

RCO 14 - Instituții publice care 
beneficiază de sprijin pentru a 
dezvolta servicii și aplicații 
digitale 
 
RCO 74 - Populație vizată de 
proiecte derulate în cadrul 
strategiilor de dezvoltare 
teritorială integrată 
 
RCO 75 - Strategii de dezvoltare 
teritorială integrată care 
beneficiază de sprijin 

RCR 11 - Utilizatori de 
noi/modernizate servicii și 
aplicații digitale publice 

OP1 - OS (ii) 
Valorificarea 
avantajelor 
digitalizării, în 
beneficiul 
cetățenilor, al 
companiilor, al 
organizațiilor de 
cercetare și al 
autorităților 
publice; 

 
- sprijin pentru digitalizarea administrației publice: servicii și aplicații digitale 
noi oferite de instituții publice, plecând de la nevoile și în beneficiul cetățenilor 
și al întreprinderilor din RBI, inclusiv sprijin pentru securitate cibernetică și 
interoperabilitate necesare acestor noi servicii și aplicații digitale. 

88.953.269 

Sprijin pentru 
intervenții de tip 
oraș inteligent 
(“smart-city”)  

- sprijin pentru intervenții de tip oraș inteligent (“smart-city”) în domeniile: 
guvernanță inteligentă (soluții digitale pentru creșterea transparenței actului de 
guvernare, reducerea birocrației si menținerea cetățenilor din toate categoriile 
sociale cât mai informați și implicați, spre exemplu: digitalizează întregul proces 
de depunere a documentelor necesare obţinerii autorizaţiei de construire, se 
digitalizează toate procedurile de verificare, redactare şi urmărire a actelor 
realizate de către funcţionarii din administraţie.); smart living (soluții digitale cu 
impact direct asupra calității vieții cetățenilor din regiune, spre exemplu: WiFi 
gratuit în spații publice deschise/zone turistice și în transportul public în comun; 
supravegherea video inteligentă combinată cu o gamă largă de module 
performante de analiză video, pentru a eficientiza aplicarea legii și pentru a 
îmbunătăți semnificativ siguranța generală a cetățenilor; etc..); smart economy 
(soluții digitale  ce urmăresc digitalizarea economiei, de la plăți cu telefonul, 
portofele electronice, la folosirea tehnologiilor de tip NFC sau QR; inclusiv 
iluminat public inteligent însoțit de posibilitatea ca autoritatea publică locală să 
poată controla printr-o aplicație ciclurile de iluminat prin aprindere și stingere, să 
definească criteriile de reducere a intensității luminii pentru optimizarea 
costurilor și a mentenanței etc.) smart people (soluții digitale pentru stimularea 
capacității locuitorilor regiunii să fie pro-activi și să participe prin mijloace diverse 
la luarea deciziilor, îmbunătățirea nivelul lor de instruire digitală etc.) și smart 
environment (soluții digitale pentru management-ul inteligent al deșeurilor, 
monitorizarea diverșilor parametri ai mediului etc.).  

 

 

 

                                                           
1 Notă: Contribuția națională (CN) = buget de stat (BS) + contribuția beneficiarilor publici locali. În acest moment nu cunoaștem structura contribuției naționale în consecință nu cunoaștem cât va fi contribuția minimă solicitată beneficiarilor publici locali. 


