
 

H OTĂRÂRE  

pentru aprobarea Strategiei de transformare  digitală a comunei Bărcănești, județul Prahova  

 pentru perioada 2021-2030 

 

Consiliul local al comunei Barcanesti , județul Prahova, întrunit în ședință ordinară în data 

29.06.2022, 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 14.114 din 18.05.2022 al Primarului comunei Bărcănești, județul Prahova 

privind aprobarea Strategiei de digitalizare a comunei BărcăneȘti, județul Prahova   pentru perioada 2021-

2030; 

-Raportul de specialitate nr.14.241/ 20.05.2022 al Compartimentului Achiziții Publice  din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului   prin care se  propune  aprobarea Strategiei de digitalizare a 

comunei Bărcănești, județul Prahova  pentru perioada 2021-2030; 

-avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3 din cadrul Consiliului Local al 

comunei Bărcănești; 

-avizul favorabil al  secretarului general al comunei Bărcănești; 

 

În conformitate cu : 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

-art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în adiminstrația public,republicată, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

- art.129 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. (4) lit. e) și din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

-Obiectivele principale ale Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020; 

-Ghidurile de finanțare pentru contractarea fondurilor europene; 

 

În temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRÂȘTE: 

 

 Art.1.-Se aprobă Strategia de transformare digitală a comunei Bărcănești , județul Prahova ,  

pentru perioada 2021-2030, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul Achizitii 

Publice ,  din aparatul de specialitate al Primarului comuneiBărcănești, județul Prahova  în colaborare cu 

alte compartimente ale Administraţiei Publice, după caz. 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



 

Art.3.-Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii 554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4.- Secretarul general al comunei Bărcănești va comunica prezenta  hotărâre persoanelor și  

instituțiilor  interesate și va publica prezenta hotărâre pe site-ul primăriei www.barcanesti.ro. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                                   

Andrei MATEI  

 

 

 

             Contrasemnează: 

                                                                                  Secretarul  general al comunei 





                                                                                                                                                                                                                                                                      
Nicoleta SAVU 

 

 

 

 

Bărcăneşti, 29 .06. 2022 

 Nr. 42 

 
Nr.consilieri ȋn funcţie 

 
15 ;  Nr.consilieri prezenţi 11   ; Nr.voturi pentru 11  Nr. voturi ȋmpotrivă   0  ;  

Nr. voturi abţinere   0.      

sistem de vot : deschis 

Cvorum necesar :majoritate simplă 
4 exp. 

Comuna Bărcăneşti, strada Crinilor nr.108, Judeţ Prahova; 

Tel/Fax: 0725 913626; 0244276595; 0244700401 

Website: www.barcanesti.ro;  email:  primaria.ph@barcanesti.ro; 
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I. Cadrul Strategic General 

I.1  Context European,  

I.2 Context National,  

I.3 Context Regional,  

I.4 Context Județean 

II. Context socio-economic - com. Barcanesti, jud. Prahova 

III. Strategia  locală de dezvoltare durabila - rezumat 

IV. Analiza nevoilor  - dusfuncționalități 

V. Asumarea viziunii  -  Smart Village   

VI. Direcții  strategice - Transformare Digitala 

VII. Planul de Actiuni  - Transformare Digitala 

VIII. Monitorizarea, evaluarea și actualizarea strategiei 

IX. Rezultate estimate  

ANEXA –  Plan de Actiuni – schema  
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I.  CADRUL STRATEGIC GENERAL 

 

ABSTRACT 1 - Specializarea inteligentă reprezintă o oportunitate unică în dezvoltarea politicilor 

de inovare contemporane și sprijinirea dezvoltării teritoriale. Prin urmare, Uniunea Europeană 

sprijină dezvoltarea strategiilor de specializare inteligentă în statele membre, atât la nivel 

național, cât și la nivel regional, prin alocarea fondurilor structurale și de investiții europene și a 

fondului de coeziune. Aceste strategii implică autoritățile publice naționale și/ sau regionale, 

împreună cu întreprinderile private, instituțiile de învățământ superior și societatea civilă în 

procesele de colaborare și de consolidare reciprocă.  

Potrivit documentelor de programare de la nivel European, precum și cadrului de finanțare 

pentru perioada 2021-2027, Uniunea Europeană propune sprijinirea domeniilor importante în 

contextul socioeconomic actual, precum inovarea și mediul înconjurător, prin alocarea fondurilor 

la nivelul a 5 obiective principale de politică: 

 • o Europă mai inteligentă (prin promovarea transformării economice inovatoare și inteligente) 

• o Europă mai verde, fără emisii de carbon, 

 • o Europă mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională),  

• o Europă mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale), 

 • o Europă mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale 

și de coastă prin inițiative locale).  

Astfel, având în vedere potențialul de valoare adăugată al specializării inteligente și în perioada 

de programare 2021-2027 aceasta va deține un rol major în dezvoltarea regională și teritorială și 

transformarea economică pe termen lung.  

 

În acest context, specializarea inteligentă poate stimula creșterea prin inovare în regiunile de 

tranziție industrială și poate integra, în continuare, economiile regionale în lanțurile valorice 

europene. De asemenea, specializarea inteligentă oferă un potential uriaș de dezvoltare a 

proceselor de ecoinovație, prin care să se răspundă provocărilor de mediu globale.  

 
1 Comisia Europeană (noiembrie 2020), Europe investing in digital: the Digital Europe Programme, disponibil la https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme Consiliul Uniunii Europene (martie 2019), Programul Europa digitală – 

Coreperul confirmă că s-a ajuns, împreună cu Parlamentul, la o interpretare comună, disponibil la: 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press- releases/2019/03/13/digital-europe-programme-coreper-confirms-common-understanding- 

reached-with-parliament/ 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-
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Mai mult decât atât, obiectivele specifice FEDR și a Fondului de Coeziune, susțin că o Europă mai 

inteligentă poate fi atinsă prin următoarele politici de dezvoltare, care să sprijine îndeplinirea de 

către România a condiției favorizante ”Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de 

specializare inteligentă”, aferentă obiectivului de politică 1: 

I. consolidarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate; 

II. valorificarea beneficiilor din digitalizarea proceselor pentru cetățeni, companii și 

administrația publică;  

III. dezvoltarea creșterii și a competitivității IMM-urilor;  

IV. dezvoltarea abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat; 

 

I.1  CONTEXT EUROPEAN 

 

Programul Europa Digitală a fost dezvoltat în regim de 

complementaritate cu alte programe care sprijnă transformarea digitală 

 

➢ Programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027  

Tranziția digitală reprezintă o componentă cheie pentru prosperitatea și reziliența viitoare la 

nivelul Europei. Cu un buget propus de aproximativ 8,2 miliarde Euro (9,2 miliarde Euro în prețuri 

curente), Programul Europa Digitală vizează construirea capacităților digitale strategice ale 

Uniunii Europene și facilitatea dezvoltării pe o scară largă a tehnologiilor digitale esențiale, 

precum aplicațiile bazate pe inteligența artificială și instrumentele de ultimă generație din 

domeniul securității cibernetice.  

Obiectivul general al programului constă în sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor și 

favorizarea unei mai bune valorificări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare 

și dezvoltare tehnologică, precum și modernizarea unor sectoare specifice de interes public, în 

beneficiul întreprinderilor, mai ales al IMM-urilor, și al cetățenilor din întreaga Uniune. În plus, 

programul urmărește să îmbunătățească nivelul de competitivitate al Uniunii și reziliența 

economiei sale.  

Programul Europa Digitală va asigura finanțare pentru proiecte din domenii esențiale, cum sunt:           

• supercalculul (2,4 miliarde Euro),  

• inteligență artificală (2,2 miliarde Euro),  

 

• securitate cibernetică (1,8 miliarde euro),  

• competențe digitale avansate (600 milioane Euro)   
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• asigurarea unei utilizări pe scară largă a tehnologiilor digitale la toate nivelurile economiei 

și societății (1,2 miliarde euro).2 

 Finanțarea proiectelor menite să consolideze calculul de înaltă performanță va fi benefică pentru 

domenii precum serviciile medicale, protecția mediului și securitatea.  315 utilizării inteligenței 

artificiale va include, de exemplu, asigurarea unui acces îmbunătățit la infrastructura de testare 

a inteligenței artificiale.  

Programul va susține organizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale 

avansate pentru forța de muncă și pentru studenți, precum și pentru întreprinderile mici și 

mijlocii și pentru administrațiile publice. Asigurarea finanțării va face posibilă garantarea unui 

acces simplu, fiabil și fără sincope la serviciile publice digitale, spre exemplu prin extinderea 

interoperabilității serviciilor publice la nivelul întregii UE. Centrele europene de inovare 

digitală55 vor avea un rol central în punerea în aplicare a programului și în stimularea adoptării 

pe scară largă a tehnologiilor digitale avansate de către întreprinderi, inclusiv IMM-uri, 

organismele publice și mediul academic. Aceste centre vor reprezenta o răscruce la care se vor 

întâlni, pe de o parte, industria, întreprinderile și administrațiile aflate în căutarea unor noi soluții 

tehnologice și, pe de altă parte, companiile care pot oferi soluții gata de introdus pe piață. Fiind 

răspândite pe o suprafață geografică largă în Europa, centrele vor juca un rol esențial în punerea 

în aplicare a programului.  

➢ Prioritățile Comisiei Europene :  Noua strategie europeană este concentrată în jurul a 

două obiective transversale ( Europa verde si Europa Digitală) completate de o 

poziționare mai clară în politica internațională, ca un actor serior în privința valorilor 

democratice (valori democratice, stat de drept, drepturi și libertăți umane).  

Comisia Europeană va evalua planurile naționale în raport  față de următoarele obiective: 

-  37% din fonduri trebuie alocate pentru investiții și reforme ecologice 

-  fiecare plan de recuperare și reziliență va trebui să includă minimum 37% din cheltuieli 

legate de clima.  

- progresul către alte obiective de mediu este, de asemenea, important, în conformitate 

cu acordul verde european ;  

- 20% din fonduri alocate pentru investiții și reforme digitale  

- fiecare plan de recuperare și rezistența va trebui să includă cel puțin 20% din cheltuieli 

pentru a încuraja tranziția digitală. 

 Comisia dezvoltă o metodologie pentru a se asigura ca investițiile sunt direcționate atât către 

infrastructură, cât și  către capacitățile digitale. 

 
2 2Comisia Europeană (noiembrie 2020), Europe investing in digital: the Digital Europe Programme, disponibil la https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme 54 Consiliul Uniunii Europene (martie 2019), Programul Europa digitală – 
Coreperul confirmă că s-a ajuns, împreună cu Parlamentul, la o interpretare comună, disponibil la: 
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/pressreleases/2019/03/13/digital-europe-programme-coreper-confirms-common-understanding-
reached-with-parliament/ 
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•  Europa Verde – energie verde, fara amprenta de carbon, coridoare verzi-albastre; astfel, 

UE își propune să dezvolte un avantaj competitiv pe termen lung prin tranziția către o economie 

cu emisii zero devenind prima entitate politică de rang internațional care să atingă această țintă 

(2050). 

• Europa Digitală -  „O Europă pregătită pentru era digitală”  - în același timp, UE mizează 

pe componenta tehnologică, integrarea sa pe toate planurile societății și investește puternic în 

transformarea și adaptarea spațiului european la o realitate digitală.  

Prioritățile UE cu privire la NextGenerationEU și Mecanismul de Redresare și Reziliență 

(MRR) oferă o oportunitate fără precedent de a accelera redresarea în Europa și de a consolida 

angajamentul față de tranzițiile duble: verde și digital. 

-  NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare în valoare de 750 de 

miliarde EUR, care îi va permite Comisiei să obțină fonduri de pe piața de capital. Acesta 

va contribui la repararea daunelor economice și sociale imediate provocate de pandemia 

de COVID-19. După pandemia de COVID-19, Europa va fi mai verde, mai digitală, mai 

rezilientă și mai bine pregatită să facă față provocărilor actuale și viitoare.  

- Mecanismul de redresare și reziliență: elementul central al lnstrumentului 

NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 672,5 miliarde EUR 

disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările UE. Scopul 

este de a atenua impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și de a face ca 

economiile și societățile europene să devină mai durabile, mai reziliente și mai bine 

pregătite pentru provocările și oportunitățile oferite de tranziția către o economie verde 

și de tranziția digitală. Statele membre lucrează la planurile lor de redresare și  reziliență 

pentru a accesa fonduri din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 

Din cauza pandemiei COVID 19, UE a fost nevoită să dezvolte o serie de mecanisme de finanțare 

pentru contracararea efectelor acestei crize :   

- cele mai importante fonduri sunt grupate în cadrul Mecanismului de Redresare și 

Reziliență (MRR) – 672,4 mld. , care sunt  fonduri destinate exclusiv unor proiecte de 

reformă menite să contracareze efectele negative provocate de pandemie 

- alte instrumente financiare ca anvelopă în jurul  celor șase obiective strategice: 

1.  ReactEU (47,5 mld. EUR) (completare a fondurilor de coeziune 2013-2020, cel mai 

mare nivel de finanțare din istoria UE),  

2. Orizont Europa (program-cadru pentru cercetare și inovare (C&I) al Uniunii Europene 

pentru perioada 2021-2027, 5 mld. EURO - NextGenerationEU + 90 mld. EURO, 

continuarea Orizont 2020) 

3. InvestEU (5 mld. + 21 mld. EURO, fond de recuperare – infrastructură sustenabilă, 

cercetare, inovație și digitalizare, imm-uri, investiții sociale și skill-uri), 

4.  Fondul pentru o tranziție justă (10 mld. NextgenerationEU + 7,5 mld. EURO bugetul 

multianual – nou instrument financiar în cadrul politicii de coeziune, care are scopul 
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de a oferi sprijin teritoriilor care se confruntă cu provocări socioeconomice majore în 

urma tranziției către neutralitatea climatică. Acest fond va facilita punerea în aplicare 

a Pactului verde european, care are drept obiectiv ca Europa să devină neutră din 

punct de vedere climatic până în 2050), 

5.  RescEU (fond destinat răspunsului la situații de criză sau dezastre, 1,9 mld. + 1,5 mld.),  

6. Dezvoltare rurală (7,5 mld. EURO) 

Statele membre ale UE (inclusiv România) trebuie să își alinieze prioritățile de dezvoltare pe 

termen mediu și lung la noua orientare strategică europeană – din perspectiva autorităților 

locale, acest nou cadru strategic reprezintă punctul de plecare în elaborarea strategiilor de 

dezvoltare, în jurul obiectivelor strategice UE, pentru a beneficia de prijinul financiar oferit. Spre 

deosebire de perioada anterioară, statele (și implicit autoritățile locale) beneficiază de 

instrumente de finanțare pe termen scurt și mediu (Mecanismul de Redresare și Reziliență) 

precum și de instrumentele clasice pe termen lung (fondurile de coeziune) ceea ce facilitează 

prioritizarea proiectelor în funcție de maturitatea acestora (proiecte aflate la faza de 

implementare imediată pot fi finanțate prin mecanismul de redresare și reziliență, proiectele 

aflate la stadiul de propuneri pot fi finanțate prin intermediul mecanismelor de finanțare 

complementare). 

➢ Strategia Digitală Europeană3 - „Tehnologia digitală ne transformă viața. Scopul strategiei 

digitale a UE este ca această transformare să fie în avantajul cetățenilor și întreprinderilor 

și să contribuie, în același timp, la crearea unei Europe neutre din punct de vedere climatic 

până în 2050. Comisia Europeană este hotărâtă să transforme această perioadă în 

„deceniul digital” al Europei. Uniunea trebuie să își consolideze suveranitatea digitală și 

să-și stabilească propriile standarde în loc să le urmeze pe ale altora, cu un accent clar pe  

date, tehnologie și infrastructură.”² 

Strategia Digitală Europeană se axează pe 3 piloni, pentru a garanta că Europa profită de 

oportunitățile sectorului și le oferă cetățenilor, întreprinderilor și guvernelor control asupra 

transformării digitale și devine astfel un jucător important pe plan internațional: 

1. Tehnologia în serviciul cetățenilor – dezvoltarea, implementarea și adoptarea tehnologiei care 

va produce o diferență reală în viața de zi cu zi a oamenilor, contribuie la competitivitatea 

economică și utilizează tehnologiile într-un mod care respectă valorile europene – bazată pe 

Strategia Europeană pentru date, Digital Service Act, Competențe digitale – European Skills 

Agenda, Digital Education Action Plan 2021-2027, Securitate cibernetică, Inteligență Artificială, 

Codul European al Comunicațiilor Electronice (EECC) și regulamentul BEREC, Connecting Europe 

Facility (CEF), EuroHPC. 

 
3 Shaping Europe’s Digital Future, online: https://ec.eyropa.eu/info/sites/info/files/communication-shapjng-europes-digital-future feb2020 en.pdf 

2O Europă pregătită pentru era digitală, online: https:/ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_ro 

 

https://ec.eyropa.eu/info/sites/info/files/communication-shapjng-europes-digital-future%20feb2020%20en.pdf
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2. O economie digitală echitabilă și competitivă - o piață unică fără fricțiuni, în care companiile 

de toate dimensiunile și din orice sector pot concura în condiții egale și pot dezvolta, 

comercializa și utiliza tehnologii digitale, produse și servicii la o scară care le sporește 

productivitatea și competitivitatea globală, iar consumatorii pot avea încredere că drepturile 

lor sunt respectate - Cartea Albă privind lnteligența Artificială, lnițiativa Startup Scaleup, 

lndexul Digital al Economiei și Societății (Digital Economy and Society Index - DESI). 

3. O societate digitală deschisă, democratică și durabilă - un mediu de încredere în care 

cetățenii sunt împuterniciți în modul în care acționează ș i  interacționează, precum și cu 

datele pe care le furnizează atât online, cât și offline; o modalitate europeană de 

transformare digitală care îmbunătățește valorile noastre democratice, respectă drepturile 

noastre fundamentale și contribuie la o economie durabilă, neutră din punct de vedere 

climatic și eficientă din punct de vedere al resurselor. Domeniile prioritare de acțiune 

vizează: dezinformarea (Codul de Bune Practici privind Dezinformarea), cultura media și 

digitală (CE dezvoltă în prezent legislație necesară pentru crearea unei piețe unice digitale a 

conținutului și promovarea libertății și pluralismului mass-media în Europa), e-trust & e-

privacy (Directiva privind Confidențialitatea Electronică și Regulamentul General privind 

Protecția Datelor), esănătate, e-guvernare (inițiativa - Digital Transformation of Health and 

Care in the Digital Single Market), smart cities & smart living (The European Innovation 

Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCQ), internet sigur (European strategy for 

better internet for Children), femei și ITC (participarea crescută a femeilor în sectorul 

tehnologic va stimula economia și va permite participarea lor deplină în societate). 

Prin implementarea Strategiei Digitale, UE își propune să stabilească standarde globale pentru 

tehnologiile emergente și să rămână cea mai deschisă regiune pentru comerț și investiții din 

lume, cu condiția ca oricine vine să facă afaceri aici să accepte și să respecte regulile UE. 

Astfel, Uniunea Europeană își propune: să devină un exemplu de urmat la nivel global în domeniul 

economiei digitale 

• să sprijine digitalizarea economiilor în curs de dezvoltare 

• să elaboreze standarde digitale pe care să le promoveze la nivel internațional. 

 

 

➢ Open Source Software Strategy4 În contextul digitalizării, trebuie menționată și strategia 

UE de folosirea codului open-source. Obiectivele CE în acest domeniu sunt: 

• autonomie digitală a Uniunii Europene, care insistă pe prioritățile stabilite la nivel 

european; 

• Să ajute la implementarea strategiei europene privind digitalizarea; 

 
4Shaping Europe’s Digital Future, online: https:/ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-

feb2020_en_4pdf Varianta inițială a strategiei, 2018, online: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategy/decision-
making_process/documents/ec_digitalstrategy_en.pdf 
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• Să încurajeze partajarea resurselor (cod, aplicații, informații); 

• Să facă disponibil codul folosit de instituțiile europene; 

Implementarea acestor obiective va fi ghidată de șase principii: think open, transform, share, 

contribute, secure, stay in control,5 iar CE a stabilit și o serie de acțiuni concrete pe care statele 

membre ar trebui să le implementeze. 

➢ Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-UE): 

NextGenerationEU include, de asemenea, 47,5 miliarde EUR pentru REACT-EU. Este vorba 

despre o nouă inițiativă care continuă și extinde măsurile de răspuns la criză și de 

remediere a consecințelor crizei prin intermediul inițiativei pentru investiții ca 

reacție la coronavirus și al inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus. Ea 

va contribui la o redresare ecologică, digitală și robustă a economiei. Fondurile vor fi 

direcționate către: 

- Fondul european de dezvoltare regioanlă (FEDR) 

- Fondul social european (FSE) 

- Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) 

Aceste fonduri suplimentare vor fi puse la dispoziție în perioada 2021-2022 din 

NextGenerationEU, dar  va suplimenta în același timp și fondurile pentru alte programe sau 

fonduri europene, cum ar fi Orizont 2020, lnvestEU, dezvoltarea rurală sau Fondul pentru o 

tranziție justă (JTF). 

➢ Mecanismul de Redresare și Reziliență (672.5 mld. EUR)6 

Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) va pune la dispoziția statelor un total de 672,5 

miliarde EUR (împrumuturi și subvenții) pentru a sprijini reformele și investițiile întreprinse 

de statele membre. Scopul este de a atenua impactul economic și social al pandemiei 

coronavirusului și de a face economiile și societățile europene mai durabile, mai rezistente și 

mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile tranzițiilor ecologice și digitale. 

Pe baza relevanței lor în toate statele membre, a investițiilor de foarte mari dimensiuni necesare 

și a potențialului acestora de a crea locuri de munca și creștere economică și de a culege roadele 

dublei tranziții verzi și digitale, Comisia încurajează ferm statele membre să includă în planurile 

lor investiții și reforme și următoarele domenii emblematice: 

1. Accelerare - acordarea de întâietate tehnologiilor curate perene și accelerarea dezvoltării și 

utilizării  surselor regenerabile de energie. 

2. Renovare - îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și private. 

 
5 Gandeste liber, transforma,impartaseste,contribuie ( ca aport), siguranta, mentine controlul 
6 https//ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1658 și https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro 
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3. Reîncărcare și realimentare - promovarea unor tehnologii curate, viabile pe termen lung, 

pentru a accelera utilizarea unor stații de transport, încărcare și realimentare durabile, accesibile 

și inteligente și pentru a   extinde rețeaua de transport public. 

4. Conectare - introducerea rapidă a serviciilor rapide în bandă largă în toate regiunile și 

gospodăriile,   inclusiv a rețelelor de fibră optică și a rețelelor SG. 

5. Modernizare - digitalizarea administrației și a serviciilor publice, inclusiv a sistemelor judiciare 

și de asistență medicală. 

6. Extindere pe scară largă - Creșterea capacităților de cloud de date industriale în Europa și 

dezvoltarea celor mai puternice, de vârf și sustenabile procesoare. 

7. Recalificare și perfecționare - Adaptarea sistemelor de învățământ pentru a sprijini 

competențele digital și educația și formarea profesională pentru toate vârstele. 

➢ Programul Europa Digitală (Digital Europe) 2021-2027/ 7.5 mld. EUR alocate 

transformării digitale6 

Tranziția digitală este un element cheie pentru prosperitatea și reziliența viitoare a Europei. 

Ca parte a următorului buget pe termen lung al UE (2021-2027) în cadrul exercițiului financiar 

multianual, CE a propus programul Europa Digitală, care urmarește să accelereze 

transformarea digitală a Europei. Cu un buget de 7,5 miliarde EUR în prețuri curente, acesta își 

propune să construiască și să dezvolte capacitățile digitale strategice ale UE și să faciliteze 

desfășurarea pe scară largă a tehnologiilor digitale, care urmează să fie utilizate de către 

cetățenii, întreprinderile și administrațiile publice europene. Europa Digitală va consolida 

investițiile în următoarele domenii cheie: 

• supercomputere/ supercalcul 

• inteligența artificială 

• securitate cibernetică 

• abilități digitale avansate 

• asigurarea utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale la toate nivelurile economiei 

și societatii. 

 

Programul este configurat pentru a elimina decalajul dintre cercetarea din domeniul 

tehnologiilor  digitale și implementarea acestora și pentru a aduce rezultatele cercetării pe 

piață, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor europene, în special al întreprinderilor 

mici și mijlocii. lnvestițiile din cadrul programului Europa digitală sprijină dublul obiectiv al 

Uniunii de realizare a tranziției verzi și a transformării digitale și consolidează reziliența și 

autonomia strategică deschisă a Uniunii. Obiectivul pe termen lung este creșterea 

competivității Europei și tranziția verde către neutralitate climatică până în 2050, precum și 

asigurarea suveranității tehnologice la nivel internațional. 
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➢ Strategia Europeană pentru Date7 și Cartea Albă privind Inteligența Artificială8 sunt 

primele elemente ale noii strategii digitale a Comisiei. Ambele se concentrează pe nevoia 

de a pune oamenii pe primul loc în dezvoltarea tehnologiei, precum și pe necesitatea de 

a apăra și promova valorile și drepturile europene în modul în care proiectăm, realizăm și 

implementăm tehnologia în economia reală. Strategia europeană pentru date vizează 

crearea unei piețe unice pentru date care să asigure competitivitatea globală a Europei 

în suveranitatea datelor. Adoptarea Codului de Bune Practici privind Dezinformarea9 în 

2018 reprezintă primul set de standarde de auto-reglementare la nivel mondial care 

combate dezinformarea semnat voluntar de platforme online, rețele sociale în 

industria publicitară. 

 

➢ Startup Europe cu scopul de a conecta startup-uri de înaltă tehnologie, scale-up-uri, 

investitori, acceleratori, rețele corporative, universități și mass-media (include UE 

Startup Nation, Innovation Radar10 și Digital Innovation and Scaleup Initiațive 

(DISC)11). 

Rezultate estimate7 Noua orientare strategică la nivel european, continuă direcția adoptată prin 

strategia anterioară (EUROPA 2020) cu o orientare mai puternică înspre zona de energie 

regenerabilă, impact neutru din punct de vedere climatic și digitalizare. 

Digitalizarea reprezintă a doua mare prioritate a Comisiei, după Pactul Verde European. UE își 

propune să devină un exemplu de urmat la nivel global în domeniul economiei digitale, să sprijine 

digitalizarea economiilor în curs de dezvoltare și să elaboreze standarde digitale pe care să le 

promoveze la nivel internațional.  

 

1.2 CONTEXT NATIONAL8 

➢ Acordul de Parteneriat 2021-2027 - Acordul de Parteneriat 2021-2027 dintre 

Comisia Europeana și Romania - a fost conturat în jurul obiectivelor de politică trasate 

de către Comisia Europeana și urmărește:    

1. Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări 

economice inovatoare și inteligente - Creșterea gradului de integrare a sistemului Cercetare, 

Dezvoltare și lnovare din Romania în European Research Area prin întărirea cooperării dintre 

organizațiile CDI și întreprinderi, creșterea nivelului de investiții în CDI, digitalizarea serviciilor 

 
7 Informare oficială CE privind Europa Digitală, online: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-

programme 
8 7 Strategia Europeană pentru Date, online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTLM/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN  WHITE 

PAPER On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust, online: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commision-
whitw-papaer-artificial-intellgence-feb2020_en.pdf Code of Practice on Disinformation, online: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/code-practice-disinformation  https://e.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-radar 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62486 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTLM/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commision-whitw-papaer-artificial-intellgence-feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commision-whitw-papaer-artificial-intellgence-feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://e.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-radar
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62486
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publice prin modernizarea și simplificarea procedurilor administrației publice locale și 

centrale, inclusiv Smart city. 

2. Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea 

tranziției către o energie nepoluantă și justă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, 

a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor - adaptarea la 

schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor inteligente 

de energie, a soluțiilor de stocare și a adecvanței sistemului energetic, prevenirea și 

gestionarea riscurilor, infrastructura de apă și apă uzată, economia circulară, conservarea 

biodiversității, calitatea aerului, decontaminarea siturilor poluate, regenerare urbană, 

mobilitate urbană, termoficare, pescuit și acvacultură. 

3. Obiectivul de Politică 3 - O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a 

conectivității TIC regionale - creșterea conectivității transportului, dezvoltarea rețelelor TENT 

durabile, inteligente, sigure și intermodale, rezistente la schimbările climatice, durabile, 

inteligente și intermodale la nivel național, regional și local inclusiv printr-un acces mai bun la 

rețeaua TEN-T și mobilitatea transfrontalieră. 

4. Obiectivul de Politică 4 - O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al 

drepturilor sociale - crearea pârghiilor fundamentale dezvoltării tuturor sectoarelor economice, 

respectiv investițiile în oameni. În acest context, intervențiile vizate au în vedere patru aspecte 

majore:                     

• asigurarea unei educații de calitate inclusive la toate nivelurile; 

• adaptarea resursei umane la dinamica pieței muncii și la progresul tehnologic; 

• combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale prin măsuri personalizate; 

• asigurarea unor servicii de sănătate de calitate și accesibile tuturor. 

5. Obiectivul de Politică 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării 

durabile și  integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale – abordarea 

integrată a problemelor teritoriale și locale, prin implicarea autoritățile locale și 

parteneriatele, în scopul asigurării coeziunii economice și sociale, redresării tendinței de adâncire a 

decalajelor între regiunile și zonele mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate, dar și pentru reducerea 

decalajelor față de alte țări din UE. Acordul de Parteneriat și Programele Operaționale pentru perioada 

2021-2027 au fost consolidate în urma unui proces de consultare inter-instituțională, negocieri 

informale cu Comisia Europeană, precum și pe baza unei valoroase contribuții din partea partenerilor 

socio-economici relevanți. 
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➢ Astfel, pentru perioada 2021-2027, programele operaționale la nivel național sunt: 

• Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și 

Instrumente Financiare 2021-2027, 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027, 

• Programul Operațional Transport 2021-2027, 

• Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027, 

• Programul Operațional lncluziune și Demnitate Socială 

2021-2027, 

• Programul Operațional Sănătate 2021-2027, 

• Programele Operaționale Regionale 2021-2027, 

• Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027, 

• Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027. 

 

➢ Planul Național de Redresare și Reziliență12 

Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) este cel mai mare instrument financiar creat de 

Uniunea Europeană în afara cadrului financiar multianual, menit să ofere sprijin financiar statelor 

membre pentru a asigura o revenire economică rapidă. Rgulamentul a fost aprobat la nivel 

european pe 12 februarie 2021. Acest mecanism e construit pe o logică diferită de fondurile de 

coeziune, fiind bazat doar pe rezultatele obținute la finalul perioadei de implementare. Astfel, 

statele membre își stabilesc în cadrul planurilor de redresare și reziliență reformele și investițiile 

pe care le vor realiza până la finalul anului 2026. 

Transformarea digitală este una din componentele sau pilonii de bază a Planului Național de 

Redresare și Reziliență. Conform Indexului DESI (Digital Economy and Society Index) 2020, 

România ocupă ultimul loc în UE în ceea ce privește indexul Servicii Publice Digitale. De 

asemenea, România se află pe ultimul loc în ceea ce privește formularele precompletate și 

serviciile realizate integral online, ceea ce indică o problemă sistemică în privința calității și 

capacității de utilizare a serviciilor digitale oferite atât cetățenilor, cât și companiilor. 

În perioada 2015-2018, nu s-a înregistrat o îmbunătățire semnificativă a calității serviciilor publice 

digitale pentru companii, România ocupând și din acest punct de vedere ultimul loc în UE. Lipsa 

interoperabilității sistemelor informatice din administrația publică este un obstacol major în 

dezvoltarea serviciilor digitale centrate pe utilizatorul final (cetățean sau companie). 

Viziunea și perspectivele pentru transformarea digitală a Europei până în 2030 (viziune pentru 

deceniul digital al UE) se articulează conform PNRR, în jurul a patru puncte cardinale, denumit 

„busolă pentru dimensiunea digitală”:9 

 
9 PNNR, propunerea de plan, online (informații preluate integral sau adaptate): https://mfe.gov.ro/pnrr/ 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
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• Digitilizarea serviciilor publice 

• Competențe 

• Infrastructuri digitale sigure și durabile 

• Transformarea digitală a întreprinderilor 

 

➢ Componenta C7 – Transformarea digitală din PNRR, propune 4 reforme și 19 investiții 

iar bugetul total alocat este de 1.884,96 mil. euro. Reformele propuse sunt: 

o R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip 

cloud guvernamental 

o R2.Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea 

investițiilor private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate 

o R3.Asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care dețin 

infrastructuri cu valențe critice 

o R4.Creșterea competențelor digitale pentru exercitarea funcției publice și 

educație digitală pe parcursul vieții pentru cetățeni 

Aceste investiții vor duce la rezultate importante, astfel: 

 - Cloud guvernamental – legarea tuturor ministerelor și a agențiilor guvernamentale într-

o singură rețea și o singură bază de date interoperabilă cu cel puțin 30 de instituții publice s-au 

conectat și îl utilizează de deplin 

 - Realizarea de 4 centre de date (principal/secundar) Tier IV&III by design, hardware și 

softwarw cloud (laaS/Paas/Saas)  

- 30 de aplicații de servicii digitale guvernamentale cloud-native în PaaS și migrarea celor 

existente care sunt cloud-ready/virtualizate în laaS, în urma analizei dezvoltate pentru opțiunile 

de arhitectură cloud guvernamentale 

 - Cel puțin 60 de instituții de sănătate publică digitalizate și 200 de instituții de sănătate 

publică vor beneficia de sisteme IT și infrastructură digitală a unităților de sănătate publică 

 - Un nou centru de date operaționalizat pentru utilizarea Ministerului Justiției, a 

Ministerului Public și a instituțiilor subordonate, interoperabil cu cloud-ul guvernamental 

               - Operaționalizarea serviciilor digitale de e-guvernare în domeniul muncii și protecției 

sociale prin digitalizarea serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă, a 

prestațiilor de asistență socială gestionate de ANPIS a activității de control în domeniul relațiilor 

de muncă și al securității și sănătății în muncă, inclusiv pentru implementarea venitului minim de 

incluziune VMI 

• 8,5 milioane cetățeni care vor avea cartea de identitate electronică 

• 30.000 funcționari publici instruiți pentru dobândirea competențelor digitale avansate 
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• 100.000 persoane beneficiare de training pentru competențe digitale în cadrul 

bibliotecilor, transformate în hub-uri de învățare 

• 65 Structuri sprijinite în domeniul securității cibernetice 

• 790 de localități din zonele albe vor fi conectate la servicii de acces la internet de mare 

viteză într-o locație fixă în care piața nu poate furniza servicii 

- 200 de ONG-uri vor fi sprijinite pentru digitalizarea activităților lor prin investiții în 

infractructură digitală, creșterea competențelor digitale ale personalului și voluntarilor în 

furnizarea de servicii la distanță către beneficiari, dezvoltarea de platforme și soluții tip CRM, alte 

soluții 

- Personal din cel puțin 2000 de IMM-uri instruiți în competențe digitale (cum ar fi instrumente 

și echipamente digitale, consolidarea competențelor digitale, inclusiv competențe legate de 

tehnologiile cloud și tehnologii specifice industriei 4.0). 

La nivel național, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, există o 

structură care asigură:  

• Coordonarea operațională a programelor operaționale regionale, cf Art. 10 OUG 122/2020; 

 • Coordonarea operațională a elaborării Strategiilor regionale de specializare inteligentă 2021- 

2027, cf Memorandumului nr. 20/4180/TG/08.03.2019 cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii 

condiției favorizante ”Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare 

inteligentă”, Criteriul 1, măsura: elaborarea Strategiilor regionale de specializare inteligentă 

2021-2027  

• Funcționarea eficace a procesului de descoperire antreprenorială, cf Memorandumului nr. 

20/4180/TG/08.03.2019 cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiției favorizante ”Buna 

guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă”, Criteriul 5 

Funcționarea eficace a procesului de descoperire antreprenorială;  

• Coordonarea operațională a corelării între programele operaționale regionale şi strategiile 

regionale de specializare inteligentă, precum şi între strategiile regionale şi cea națională de 

specializare inteligentă un cadru unitar pentru evaluarea ex-ante a strategiilor de specializare 

inteligentă prin participarea la formularea criteriilor de evaluare, corelarea procedurilor de 

monitorizare și evaluare a strategiilor regionale de specializare inteligenta, precum și corelarea 

intre acestea si cele aferente strategiei naționale de specializare inteligenta. La nivelul Regiunii 

Sud-Muntenia, ADR Sud-Muntenia gestionează elaborarea, implementarea, monitorizarea și 

evaluarea SRSI SE. ADR Sud-Muntenia va asigura rolul de Autoritate de Management pentru 

Programele Operaționale Regional 2021-2027, conform art.3 OUG 122/2020. În această calitate, 

ADR SE deține responsabilitatea finală, în relația cu Comisia Europeană, pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a funcțiilor și obligațiilor ce îi revin în calitate de AM POR. 

Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă 2021-2027 propune 

activarea Consiliului Național pentru Politica Științei, Tehnologiei și Inovării (CNSPSTI), organism 
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consultativ al Guvernului, în subordonarea primului-ministru, în vederea coordonării și corelării 

politicilor din domeniul cercetării-dezvoltării și inovării cu cele de dezvoltare la nivel sectorial și 

regional, în cadrul unui sistem național de inovare. 

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat legea interoperabilității, un proiect 

legislativ care va reglementa și facilita schimbul de date între sistemele informatice ale diferitelor 

instituții ale statului. Această lege va implementa principiul „doar o singură dată”, pentru 

eliminarea schimbului de date pe suport fizic și a birocrației. 

Prin această lege, se urmărește promovarea interoperabilității în administrația publică centrală 

și între administrația locală și administrația centrală, dar și facilitarea accesului instituțiilor 

private la datele deținute de instituții publice și viceversa, cu asigurarea securității și 

confidențialității schimburilor de date. 

Ca efect al legii, instituțiile și autoritățile publice sunt obligate să asigure prestarea serviciilor 

fără a solicita documente suplimentare care conțin exclusiv informații disponibile prin 

platforma de interoperabilitate. 

Instituțiile și autoritățile publice nu vor mai avea dreptul să solicite persoanelor fizice și juridice 

dovezi sau certificări ale datelor deja colectate, ci datele utilizate în furnizarea serviciilor publice 

trebuie preluate exclusiv din registrele disponibile prin intermediul platformei. Datele furnizate 

prin platforma națională de interoperabilitate vor avea aceeași valoare juridică cu datele 

conținute în documentul prezentat fizic, care conține sau confirmă datele respective, a unei copii 

conforme cu originalul sau a unui document electronic semnat cu semnătură electronică 

calificată. 

„Inițiativa reprezintă un pas concret prin care cetățenii vor beneficia de servicii publice digitale”, 

transmite ADR.„Propunerea legislativă este generată de necesitatea unei infrastructuri digitale, 

coerente și integrate la nivelul administrației publice din România, care să ofere servicii digitale 

de calitate cetățenilor. Adresăm astfel una din principalele provocări la nivelul administrației, și 

anume realitatea că sistemele existente sunt în general fragmentate, fiind proiectate și 

dezvoltate izolat de către diferitele instituții ale statului”, a explicat Sabin Sărmaș, președintele 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și inițiatorul 

grupului de lucru „Law and Technology Lab”. 

„Inițiativa legislativă de față creează practic premisele construcției ecosistemului digital și implicit 

a Cloud-ului Guvernamental”, a declarat președintele Autorității pentru Digitalizarea României, 

Dragoș-Cristian Vlad. 

Această lege reprezintă un jalon prevăzut în calendarul reformelor din Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR). Intrarea în vigoare a noii legi privind interoperabilitatea este 

prevăzută pentru trimestrul II din 2022.  
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În termen de 3 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, la propunerea 

președintelui ADR, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) va aproba, prin Ordin al 

Ministrului, Normele de referință pentru realizarea interoperabilității în domeniul TIC (NRRI). 

Aceste norme vor conține măsurile și obligațiile pentru instituțiile și autoritățile publice centrale 

și locale în vederea asigurării interoperabilității între instituțiile și autoritățile publice sau 

entitățile private, precum și un set de elemente comune (vocabular, concepte, principii, 

recomandări, standarde, specificații și practici). Aceste norme devin obligatorii pentru instituțiile 

și autoritățile publice din cadrul administrației publice centrale și locale, vor fi evaluate cel puțin 

o dată la doi ani și, dacă se impune, actualizate. 

Odată cu aprobarea NNRI, MCID va transmite către Ministerul Finanțelor, la propunerea 

președintelui ADR, propunerea privind rectificarea bugetului ADR, în sensul asigurării necesarului 

de finanțare pentru administrarea platformei naționale de interoperabilitate. 

Se va constitui Platforma Națională de Interoperabilitate necesară în vederea asigurării 

interoperabilității sistemelor informatice publice pentru furnizarea serviciilor publice electronice 

și la ghișeu, precum și accesarea informațiilor de către entitățile private și persoane fizice. 

Suportul tehnic al platformei va fi asigurat de o infrastructură informatică dedicată, care oferă 

mecanisme de acces automat la toate registrele de bază și care permite schimbul de date între 

instituțiile și autoritățile publice în vederea asigurării interoperabilității sistemelor informatice 

publice pentru furnizarea serviciilor publice electronice și la ghișeu. 

MCID va crea o nouă direcție în cadrul ADR, care va acționa în calitate de administrator al 

platformei naționale de interoperabilitate. 

Pentru atingerea scopului legii, ADR va înființa Registrul Național al Registrelor (RNR), ca parte a 

NRRI. Structura și conținutul datelor și cunoștințelor din RNR se aprobă prin Ordin al Ministrului 

Cercetării, Inovării și Digitalizării, la propunerea președintelui ADR. 

Instituțiile și autoritățile publice centrale care dețin un registru de bază sunt obligate să se 

integreze cu platforma de interoperabilitate în maxim un an de la punerea în funcțiune a 

platformei și să ofere acces la aceste date prin platforma de interoperabilitate. Instituțiile și 

autoritățile publice locale care dețin un registru de bază sunt obligate să se integreze cu 

platforma de interoperabilitate în maxim doi ani de la punerea în funcțiune a platformei și să 

ofere acces la aceste date prin platforma de interoperabilitate. 

Instituțiile și autoritățile publice sunt obligate ca, în termen de cel mult 5 ani de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, să ofere servicii publice și în mod electronic prin intermediul portalurilor 

lor, când acest lucru este posibil. 
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➢ Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare va 

finanța intervenții în domeniile cercetării, dezvoltării şi inovării/specializării inteligente și 

în domeniul digitalizării la nivelul administrației publice centrale, finanțate fie prin 

granturi, fie prin instrumente financiare cu respectarea regulilor de Ajutor de Stat, după 

caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național. 

 Acesta își propune crearea în România a unui ecosistem care potențează competitivitatea 

societății în contextul schimbărilor tehnologice, plecând de la nevoile de dezvoltare identificate 

prin Strategia Națională și cele 8 Strategii Regionale de Specializare Inteligentă și urmărește 

atingerea potențialului tehnologiilor digitale pentru crearea de noi oportunități de dezvoltare 

atât pentru sistemul public, cât și pentru mediul de afaceri.  Prioritățile de investiții care urmează 

a fi finanțate în cadrul POCIDIF, sunt:  

1. Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi internaţional; 

 2. Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile de 

inovare;  

3. Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învăţământ superior;  

4. Dezvoltarea capacităţii CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor;  

5. Dezvoltarea capacităţii CDI a întreprinderilor mari;  

6. Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic;  

7. Digitalizarea în educație;  

8. Digitalizarea în cultură;  

9. Digitalizarea în administrația publică centrală;  

10. Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare.  

 

Obiective specifice: 

 • OS (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 

 • OS (ii) Îmbunătățirea conectivității digitale  

• OS (iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat  

Beneficiari eligibili: Institute de învățământ superior, INCD-uri/ICAR-uri, întreprinderi, 

parteneriate.  

 

I.3. CONTEXT REGIONAL   

 

Regiunea Sud – Muntenia este formată din Judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, 

Ialomiţa, Prahova şi Teleorman şi are reşedinţa la Călăraşi. 

Conform website-ului Ministerului FOndurilor Europene (www.mfe.gov.ro), POR SM 2021–

http://www.mfe.gov.ro/
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2027 și- a stabilit drept obiectiv general stimularea creșterii economice inteligente, durabile și 

echilibrate a regiunii Sud Muntenia, care să conducă la îmbunătățirea calității vieții 

comunităților locale prin sprijinirea capacității de inovare și digitalizare a administrației publice 

locale și economiei regionale, dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii și a serviciilor și 

valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii. 

 

Obiectivul general strategic  

Stimularea unui proces de creștere economică durabilă și echilibrată a regiunii Sud Muntenia, 

bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creșterea prosperității și 

calității vieții locuitorilor săi. Acest obiectiv este corelat cu abordarea europeană privind 

creșterea competitivității regiunilor și promovarea echității prin prevenirea marginalizării 

zonelor cu probleme de dezvoltare economică și socială. 

Astfel, obiectivul implică asigurarea unui standard de viaţă ridicat, prin creştere şi dezvoltare 

economică, socială și teritorială echilibrată, bazată pe inovare, utilizarea eficientă a resurselor 

și favorabilă incluziunii sociale. 

Scopul strategic reflectă abordarea concentrată, integrată şi flexibilă pentru: 

• îmbunătăţirea competitivităţii şi capacităţii inovatoare a economiei regiunii în vederea 

creşterii 

economice; 

• reducerea disparităţilor economice şi sociale existente în interiorul regiunii şi creşterea 

gradului de includere a comunităților dezavantajate în viaţa economică a acesteia; 

• protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu și a biodiversității 

• folosirea rațională a resurselor naturale 

Obiectivele  strategice specifice   

Atingerea obiectivului strategic  general se  va face  printr-un set de obiective  strategice 

specifice, care reflectă combinaţia aspiraţiilor sociale, economice şi de mediu ale regiunii. 

Prin obiectivele specifice, Planul urmăreşte eliminarea factorilor care blochează dezvoltarea 

pe ansamblu a regiunii, exploatând totodată avantajele care furnizează oportunităţi de 

dezvoltare. Împreună, cele șapte obiective specifice vor contribui la obţinerea prosperităţii 

regiunii, asigurând totodată o dezvoltare pe termen lung a comunităţilor acesteia. Obiectivele 

strategice specifice care vor ghida implementarea Planului şi care printr-o abordare 

cuprinzătoare şi integrată urmăresc revitalizarea economică şi socială a regiunii, sunt: 

1. Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea 

mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 

dezvoltării durabile; 

2. Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane; 

3. Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor 

autohtone și consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării; 
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4. Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural; 

5. Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului 

și a participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de 

muncă; 

6. Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și 

promovarea 

incluziunii sociale; 

7. Creşterea rolului aşezărilor urbane şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii 

Sud 

Muntenia 

În procesul de dezvoltare al Planului de Dezvoltare Regională 2014 - 2020, parteneriatul 

regional a recunoscut importanţa fundamentală privind includerea în structura acestuia a trei 

obiective orizontale sau transversale, care vor fi aplicate tuturor priorităţilor şi măsurilor 

individuale şi care vor contribui la creşterea competitivităţii regiunii Sud Muntenia. 

Cele trei obiective orizontale sunt: 

• Sustenabilitatea Mediului 

• Oportunităţi Egale 

• Inovare şi Societatea informaţională 

 

Aceste obiective orizontale sunt inter-dependente, aspect reflectat și în abordarea integrată 

adoptată de strategia de dezvoltare.Obiectivele orizontale vor fi luate în considerare în toate 

fazele de implementare ale planului, legătura dintre ele şi priorităţi/măsuri variind de-a lungul 

acestuia. 

 

Sustenabilitatea Mediului - Sustenabilitatea mediului reprezintă o politică prioritară în 

definirea şi implementarea priorităţilor/măsurilor spijinite de fondurile europene. În contextul 

în care îmbunătăţirea performanţei mediului este considerată un factor cheie al dezvoltării 

economice şi sociale, scopul urmărit este acela de a asigura că planul susţine intervenţiile care 

urmăresc îmbunătăţirea, protecţia sau ameliorarea mediului prin aplicarea criteriului bunelor 

practici în toate domeniile de activitate care privesc mediul. 

Acest obiectiv orizontal va susţine activităţile planului care simultan asigură creşterea 

economică, progresul social şi protecţia mediului, urmărindu-se obţinerea unui impact care va 

contribui la dezvoltarea durabilă prin: 

• Reducerea deşeurilor, poluării şi a impactului negativ al acestora asupra mediului; 

• Protejarea şi îmbunătăţirea mediului natural şi a moştenirii culturale; 

• Limitarea consumului de energie şi utilizarea surselor noi de energie; 
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• Promovarea investiţiilor, inovării, cercetării şi dezvoltării în tehnologii noi şi curate; 

• Promovarea de noi afaceri care urmăresc dezvoltarea de servicii şi tehnologii de mediu 

durabile; 

• Îmbunătăţirea eficienţei combustibililor în transportul public şi privat; 

• Conştientizarea că mediul prin calitatea sa constituie un factor economic cheie. 

 

Oportunităţi Egale - În contextul existenţei la nivelul regiunii a disparităţilor de natură socială şi 

economică, parteneriatul a recunoscut că eliminarea inegalităţilor concomitent cu promovarea 

şi sprijinirea continuă a oportunităţilor egale, va contribui la eficientizarea economică a regiunii. 

Oportunităţile egale pentru femei şi bărbaţi, reprezintă un principiu democratic de bază care 

trebuie să fie respectat de toate politicile şi inclus în toate documentele programatice. În acest 

sens, Planul va sprijini acele activităţi care vor promova principiul oportunităţilor egale Acest 

obiectiv va susţine un domeniu larg de activităţi care pot fi caracterizate ca acţiuni pozitive 

adresate eliminării unor probleme şi bariere particulare. 

Pentru a aplica acest principiu, prioritaţile/măsurile vor trebui să ia în considerare următoarele 

idei: 

• Egalitatea sexelor 

• Egalitatea în angajare 

• Incluziunea socială 

 

Inovare şi Societatea informaţională 

Ieşirea treptată din criza financiară şi nevoia de a răspunde provocărilor globale au făcut ca 

inovarea să devină mai importantă ca niciodată. Problemele legate de schimbările climatice, 

securitatea alimentară şi energetică, sănătate şi îmbătrânirea populaţiei pot fi soluţionate prin 

intermediul inovării. Inovarea descătușează astfel noi forțe de creștere, găsind noi modalități 

de soluționare a problemelor regiunii. În același timp, societatea informaţională şi în particular 

Tehnologiile Informaţiei şi Comunicării (TIC) au un rol strategic în procesul dezvoltării 

regionale, fiind un important conducător al schimbării economice şi sociale. 

 

În contextul viziunii strategiei de dezvoltare şi totodată, pentru atingerea prosperităţii 

economice şi sociale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei regiunii, este esenţială trecerea 

către o societate informaţională bazată pe cunoaştere. Creşterea competitivităţii regiunii 

printr-o abordare strategică a utilizării TIC, constituie un potenţial considerabil pentru întărirea 

coeziunii economice şi sociale. 

 

Aplicarea TIC în cadrul Planului trebuie să fie înţeleasă în sensul ei larg, urmărind sprijinirea în 

egală măsură atât a tehnologiilor cât şi a activităţilor dependente de acestea şi care urmăresc 

obţinerea beneficiului economic şi social. 
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Planul urmăreşte să promoveze adoptarea în cadrul regiunii a TIC printr-o serie de iniţiative în 

domeniul învăţământului, comerţului, afacerilor şi la nivelul comunităţilor, cu scopul de a 

reduce şi elimina unde este posibil efectul generat de nivelul scăzut al acesteia. 

 

Adoptarea inovării și informatizării, ca o temă orizontală în cadrul Planului de Dezvoltare 

Regională 2014 - 2020 şi nu ca o prioritate distinctă, constituie o garanţie a impactului acesteia 

asupra tuturor domeniilor societății 

 

Obiectivele urmărite a fi obţinute sunt: 

• Dezvoltarea în cadrul regiunii a unui mediu şi a unei culturi care să favorizeze 

susţinerea şi creşterea investiţiilor în domeniul TIC; 

• Utilizarea pe scară largă de către cetăţeni, şcoli, afaceri, administraţii publice, etc., 

a oportunităţilor oferite de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării; 

• O populaţie cultivată, cu un spirit antreprenorial și inovator ridicat şi care să fie 

capabilă să 

dezvolte idei noi de afaceri. 

Strategia se concentrează pe șapte priorităţi cheie, care individual sau în combinaţie, 

contribuie la implementarea acesteia, asigurând prin structură şi conţinut corelarea între 

acţiuni şi obiectivele strategice. 

 

Strategia va fi deci implementată pe baza următoarelor priorităţi cheie, ce sunt orientate spre 

nevoile specifice de dezvoltare ale regiunii și sunt conforme și cu Strategia Națională de 

Dezvoltare Regională 2014 – 2020, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice. 

• Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale 

• Prioritatea 2 - Dezvoltare urbană durabilă 

• Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung 

• Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 

• Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă 

• Prioritatea 6 – Susținerea sănătății și asistenței sociale 

• Prioritatea 7 – Dezvoltarea urbană și agricultura 

 

Obiective strategice sectoriale 
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Pornind de la specificul regional, de la lecțiile învățate în perioada 2014–2020 și documentele 

programatice regionale (PDR și RIS3), investițiile pentru dezvoltarea regională sustenabilă vor 

fi realizate prin urmărirea unui număr de șapte obiective strategice, fiecare dintre ele 

răspunzând unei provocări de dezvoltare. 

 

Obiectivul strategic 1 - Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regiunii, bazată 

pe  inovare, digitalizare și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial. 

Regiunea Sud Muntenia are o capacitate limitată de cercetare și inovare a economiei 

regionale. 

Sud Muntenia se încadrează în categoria regiunilor cu performanțe modeste de inovare. În 

acest sens, deși este a doua regiune la nivel național (după București Ilfov), care contribuie la 

nivelul cheltuielilor de CD, performanțele înregistrate sunt scăzute, cu un indice regional al 

inovării la nivel european de 18,4 și ocupând locul 237 în clasamentul regiunilor inovatoare din 

Europa. 

 

Sprijinul regional pentru CD este sub media națională (0,4% din PIB în 2018, cu o polarizare 

mare în județul Argeș ce generează 89% din cheltuielile de CD). În ceea ce privește 

infrastructura de cercetare regională, aceasta este foarte slab dezvoltată, fiind localizată în 

principal în sectorul public (universități și institute de cercetare) și deținând o pondere de 3% 

din totalul infrastructurii la nivel național și o pondere de 4% în totalul ponderii de 

echipamente la nivel național, ceea ce plaseză regiunea pe locul 7 la nivel național (SNCISI 

2021-2027). 

 

În regiune, numărul entităților de transfer tehnologic acreditate s-a redus în perioada 2014- 

2018, iar gama de servicii furnizate de acestea este limitată. Cu toate acestea se estimează o 

creștere a numărului acestora dat fiind că în perioada 2014–2020, POR axa 1 a sprijinit 

dezvoltarea acestor entități și a serviciilor furnizate de acestea. La nivel de regiune s-a 

înregistrat în perioada 2012-2016 o scădere cu 75% a firmelor inovatoare. 

 

Analiza economică realizată în cadrul RIS3 a validat șase sectoare relevante pentru Sud 

Muntenia: Construcția de mașini, componente și echipamente de producție, Agricultura și 

industria alimentară, Bioeconomia (dezvoltarea economiei circulare), Turismul și identitatea 

culturală, Localități inteligente și Industria și cercetarea de înaltă tehnologie. 

 

Motor de creștere economică, digitalizarea rămâne o provocare importantă și la nivelul 

regiunii, ținând cont de faptul că, în ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale de către 

întreprinderi, România se situează pe locul 27 în rândul țărilor UE, cu mult sub media UE. Deși 

s-a înregistrat o ușoară îmbunătățire a IMM-urilor ce fac vânzări online, de la 8% în 2018 la 

11% în 2019, România rămâne cu mult sub media UE de 18%. În plus, nivelul competențelor 

digitale este scăzut in regiune, doar 49% din populație utilizând internetul zilnic. 
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Competitivitatea regiunii este influențată de puternicele disparități intrajudețene cu privire la 

concentrarea teritorială a întreprinderilor și gradul diferit de diversificare al activității 

economice. În 2018, în Sud Muntenia, existau 63.262 de întreprinderi active, poziționând 

regiunea pe locul 4 la nivel național. Structura economiei regionale este formată în mare 

măsură (89%) din microîntreprinderi și mai toate tipurile de firme întâmpină probleme legate 

de supraviețuirea pe piață în primii 5 ani de la înființare. Structurile de sprijinire a 

antreprenoriatului sunt slab dezvoltate, pe teritoriul regiunii existând un singur incubator de 

afaceri, ce oferă o gamă limitată de servicii. În schimb în regiune există cel mai mare număr de 

parcuri industriale, un avantaj care trebuie fructificat în acest context. În regiune activează 9 

clustere, ce sunt active în automotive, industria agroalimentară, mobilă, textile, electronică și 

ITC. De-a lungul lanțului valoric, firmele din clustere se concentrează pe veriga de producție și 

servicii, cu intensități mici pe zona de CD și proiectare. 

 

Pentru soluționarea strategică a acestor provocări, axa prioritară 1 își va concentra 

intervențiile în sprijinirea transferului tehnologic în beneficiul IMM-urilor și dezvoltarea 

capacității de inovare a economiei regionale prin proiecte de inovare, investiții in 

infrastructură, dezvoltarea capacității și competențelor de cercetare si inovare, în domeniile 

de specializare inteligentă validate la nivel regional, inclusiv participarea în structuri și rețele 

de inovare. 

 

Acţiunile din cadrul axei 1 se vor îndrepta și către investiții pentru susținerea adoptării 

tehnologiilor și instrumentelor digitale de către IMM-uri. În plus, prin sprijinul acordat 

dezvoltării Hub-urilor de Inovare Digitală în regiune, se va putea dezvolta corespunzător și 

gama de servicii necesare adoptării digitalizării de către firmele din regiune. 

 

Investițiile din cadrul acestei axe vor viza și impulsionarea creșterii IMM-urilor; se vor 

concentra pe investiții în active corporale și necorporale pentru microîntreprinderi și IMM-uri, 

inclusiv pentru economie circulară și internaționalizare, dat fiind că bioeconomia și tranziția 

către o economie circulară reprezintă unul din sectoarele de specializare inteligentă a regiunii 

Sud Muntenia.În plus, vor sprijini dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a gamei 

de servicii furnizate, precum și dezvoltarea clusterelor și a rețelelor de afaceri. Totodată se va 

acorda atenție și sprijinirii dezvoltării competențelor actorilor implicați în procesul de 

descoperire antreprenorială. 

 

Se vor finanța cu prioritate proiectele identificate în atelierele de descoperire antreprenorială 

și avizate de Consorțiul Regional de Inovare, prin apeluri competitive. 
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Obiectivul strategic 2 - Creșterea eficienței administrației publice ca urmare a digitalizării 

serviciilor publice 

Regiunea Sud Muntenia înregistrează progrese reduse în adoptarea digitalizării de către 

administrația publică. 

 

Raportul de Țară al Comisiei Europene privind Indicele Economiei și Societății Digitale 2019 

evidențiază faptul că în ceea ce privește gradul de competitivitate digitală, România se situează 

pe locul 27 din cele 28 de state membre UE. În ceea ce privește serviciile publice digitale, 

situația s-a înrăutățit, România ajungând pe ultimul loc în clasamentul UE. Cu toate acestea, în 

ceea ce privește anumiți indicatori, țara performează satisfăcător. Există un nivel ridicat de 

interacțiune online între autoritățile publice și cetățeni, întrucât România se situează pe locul 

șapte în ceea ce privește utilizatorii de e-guvernare, care reprezintă 82% dintre utilizatorii de 

internet, față de media UE de 64 %. Necesitatea implementării unor platfome de interacțiune 

online între autorități și cetățeni a fost accentuată și de criza COVID 19, iar autoritățile trebuie 

să construiască pe progresul înregistrat deja în această perioadă. 

 

În Sud Muntenia, nivelul de dezvoltare al serviciilor publice digitale oferite de orașe este unul 

încă redus, deși din cele 48 orașe, 75% sunt înrolate în platforma ghișeul.ro și permit plata 

anumitor taxe și impozite locale. În afară de acest serviciu, doar reședințele de județ și câteva 

orașe precum Sinaia și Mioveni oferă o varietate mai mare de servicii publice digitale. 

Interacțiunea online cu cetățenii este posibilă atât pe site-urile primăriilor de orașe, dar și a 

unui număr de 44 de comune prin intermediul aplicației Regista.ro, însă trebuie menționat că 

procesele de lucru din cadrul administrației publice locale sunt parțial sau deloc digitalizate. 

 

Prin intermediul axei prioritare 2, operațiunile se vor concentra pe intervenții de tip smart- city 

(siguranță publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic și 

transport public, îmbunătățirea siguranței și securității pentru transportul public, iluminat 

public, sisteme GIS, etc.) aplicabile în zone funcționale urbane. În acest fel, se răspunde și 

recomandării de țară formulate în documentul Recomandarea Consiliului privind Programul 

Național de Reformă al României pentru 2020, anume direcționarea investițiilor către 

infrastructura de servicii digitale. 

 

Obiectivul strategic 3 – Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii zero prin 

creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea protecției mediului și creșterea mobilității 

urbane 

 

Regiunea SM se confruntă cu creșterea poluării zonelor urbane din cauza consumurilor de 

energie mari în clădiri, a sistemelor de transport poluante ce determină o mobilitate limitată, 

precum și numărul mare de areale urbane degradate. 

 

În contextul expansiunii urbane, fondul locativ la nivel regional era la sfârșitul anului 2018 în 
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creștere cu 1,78%, față de sfârșitul anului 2011. Peste 95% dintre locuințele din mediul 

urban sunt amplasate în condominii construite în perioada 1960-1990. Multe dintre aceste 

clădiri au fațadele nereabilitate și sunt construite din materiale ineficiente energetic. Este 

necesară deci realizarea de investiții în aceste clădiri, în vederea îmbunătățirii eficienței 

energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru 

utilizarea unor surse alternative de energie. 

 

Totodată, consumul de energie pentru spaţiile ocupate de administraţia publică, clădirile 

educaţionale şi cele comerciale reprezintă aproximativ 75% din consumul nerezidenţial de 

energie. Pentru 2021 – 2027 sunt vizate măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale și clădirile publice, de consolidare în funcție de riscurile identificate și utilizarea 

surselor alternative de energie. 

 

Foarte multe orașe din regiune se confruntă cu o serie de probleme, cu privire la existența unor 

spații urbane degradate, terenuri/suprafețe degradate, vacante sau neutilizate, care afectează 

mediul urban și implicit, calitatea vieții populației. O problemă importantă la nivelul regiunii o 

reprezintă și suprafața redusă a spațiilor verzi amenajate pe cap de locuitor în mediul urban 

(19,61mp/loc), suprafață ce este mult sub nivelul standardelor impuse de UE (26mp/loc) și a 

normei Organizației Mondiale a Sănătății (50mp/loc). 

 

Spațiile urbane degradate din orașe ocupă o suprafață de 616.007 mp, oraşul Moreni fiind 

cel mai afectat (302.477 mp/loc). Totodată, în cadrul orașelor există și o suprafață de 375.467 

mp terenuri virane/neutilizate/abandonate. Fenomenul afectează în special orașele 

Topoloveni (160.000 mp) și Fieni (99.008 mp). 

 

În ceea ce privește întinderea spațiilor verzi, în 7 din cele 48 de orașe ale regiunii (orașele 

Ștefănești, Costești, Fierbinți-Târg, Țăndărei, Comarnic, Budești și Bolintin Vale) suprafața 

spațiilor verzi înregistrază valori foarte scăzute, sub 5 mp/loc. Valoarea cea mai critică se  

înregistrează în orașul Bolintin Vale din județul Giurgiu cu numai 0,72 mp/loc. În acest sens, 

măsurile de regenerare urbană din cadrul acestei axe se referă la promovarea investițiilor în 

infrastructura verde în zonele urbane, reabilitarea spațiilor urdegradate, reconversia 

funcțională a terenurilor virane/neutilizate/degradate și extinderea și modernizarea spațiilor 

verzi. 

 

Analiza Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă și a PDR ilustrează faptul că mobilitatea și 

conectivitatea urbană este limitată, iar sistemele de transport public sunt încă generatoare de 

emisii de gaze cu efect de seră. Astfel, problemele comune evidențiate de majoritatea orașelor 

din regiune sunt lipsa benzilor dedicate, a semaforizării cu prioritate și amenajarea deficitară 

a stațiilor de autobuz, o infrastructură foarte slab dezvoltată pentru mijloacele de transport 

ecologic, o conectivate scăzută sau chiar inexistentă. Transportul public din regiune se 

confruntă cu scăderea flotei destinate transportului de persoane și cu un număr mic de 
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mijloace de transport public ecologic (rețele de tramvaie și troleibuze funcționează doar în 

orașul Ploiești). 

 

În acest context, este nevoie de investiții pentru promovarea mobilității, dotarea cu mijloace 

de transport ecologice și stimularea intermodalității diverselor sisteme de transport public, 

transportul durabil fiind unul dintre domeniile către care României îi este sugerat să 

direcționeze investițiile, conform recomandărilor din documentul Recomandarea Consiliului 

privind Programul Național de Reformă al României pentru 2020. 

 

Obiectiv strategic 4 – Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor urbane şi rurale la rețeaua 

TEN-T prin investiții în infrastructura rutieră de drumuri județene. 

Regiunea are o conectivitate rutieră scăzut la rețeaua TEN-T. Raportul de Țară 2020 evidențiază 

faptul că infrastructura de transport rutier a României este slab dezvoltată și subdimensionată, 

rețeaua TEN-T nefiind finalizată și lipsind conexiunea transcarpatică și nereușind să facă față 

cerințelor unei economii în plină dezvoltare. 

 

La nivel regional, analiza socio-economică a PDR 2021–2027 arată faptul că starea tehnică a 

rețelei de drumuri publice este în general nesatisfăcătoare, doar 41% de km din totalul rețelei de 

drumuri fiind modernizați. De asemenea, din totalul lungimii de drumuri județene și orașulle, 

25% sunt modernizate și 40% sunt acoperite cu îmbrăcăminți ușoare. În ceea ce privește 

densitatea drumurilor ca indicator de măsurare a accesibilității zonelor, județele din sudul 

regiunii au o accesibilitate mai redusă, acest fapt contribuind la disparitățile de dezvoltare 

interregionale. 

În ceea ce privește siguranța rutieră, în 2017 pe drumurile regiunii s-a înregistrat un număr mare 

de decese din cauza accidentelor rutiere care clasează regiunea pe locul 2 la nivel național, lipsa 

infrastructurii adecvate fiind una dintre cauzele principale ale acestui fenomen îngrijorător. 

Analiza socio-economică a PDR 2021–2027 a identificat existența unor zone compacte din 

interiorul regiunii care nu au conectivitate directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T. 

 

În perioadele anterioare de programare autoritățile județene au facut investiții pentru 

reabilitarea sau modernizarea drumurilor județene din fonduri proprii, fonduri naționale prin 

programe guvernamentale (PNDL 1 și PNDL 2), respectiv fonduri europene (POR 2007–2013, 

prin care s-au reabilitat 327 de km respectiv prin POR 2014-2020, prin care se vor moderniza 

peste 462 de km). 

 

Investițiile propuse vor viza dezvoltarea conectivității la rețeaua de bază CORE TEN-T prin 

investiții în infrastructura rutieră de transport județean și soluții pentru creșterea siguranței, 

decongestionarea și fluidizarea traficului, care vor crea avantaje pentru creșterea economică, 
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a gradului de mobilitate a mărfurilor și persoanelor și vor ajuta la reducerea disparităților 

intraregionale. 

 

Obiectiv strategic 5 – Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii 

educaționale. 

 

Chiar și pe fondul unei scăderi demografice, infrastructura educațională din regiune este 

subdimensionată și degradată, afectând accesul la educație și incluziune socială. În România, 

accesul la educație se menține inegal, Rapoartele CE relevând faptul că investițiile în educație 

sunt de 2,8 % din PIB, față de media UE de 4,6%, situând țara pe ultimul loc la acest capitol. 

 

În Sud Muntenia, în perioada 2011–2018, numărul unităţilor şcolare a scăzut cu 40, ceea ce a 

impus relocarea elevilor. Un număr mare de școli din mediul urban al judeţelor mai puţin 

dezvoltate ale regiunii (sudul regiunii) necesită lucrări de reabilitare şi dotare cu echipamente 

didactice, IT şi materiale specifice pentru documentare, mai ales în contextul închiderii școlilor 

din cauza crizei provocate de COVID 19. Sistemul educațional regional se confruntă cu 

fenomenul de supraaglomerare (în proporție de peste 60% in județele Călărași și Giurgiu) și 

între 20-40% în Prahova și Teleorman. 

 

În 2018, rata abandonului şcolar în regiune, pe forme de învăţământ, a fost: 1,6% - învăţământ 

primar, 1,7% - învăţământ gimnazial, 2,3% - liceal, profesional şi de ucenici şi 5,8% postliceal şi 

de maiştri. Cele mai afectate de acest fenomen sunt localitățile din mediul urban din județele 

Argeș, (19), Giurgiu (14) și Dâmbovița (11). 

 

În ceea ce privește educația timpurie, în 2018, doar 16% din copii cu vârsta sub 3 ani, erau 

înscriși la creșă, aproximativ jumătate din media UE. Rata de participare în rândul copiilor cu 

vârste cuprinse între 4 ani și vârsta de școlarizare obligatorie a fost de 89,2 % în 2018, sub media 

UE (95,4%). 

Invăţământul Profesional şi Tehnologic se confruntă cu provocări diverse. Numărul elevilor 

înscriși în Învăţământul Profesional şi Tehnologic a crescut constant din 2012, însă ratele de 

abandon sunt în continuare ridicate. În 2018, în județul Ialomița s-a înregistrat cea mai ridicată 

rată de abandon din țară - 18,3%, alaturi de Prahova (12,6%) și Dâmbovița (12%). 

 

Cu privire la accesibilizarea clădirilor pentru elevii cu dizabilități, la nivel național, aproximativ 

30% dintre clădirile școlare sunt prevăzute cu rampă de acces și doar 15% au grupuri sanitare 

pentru persoane cu dizabilități. În regiune, cea mai gravă situație se regăsește în județul 

Călărași unde aproape 60% din unitățile de învățământ nu au rampă de acces. 

 

Ponderea absolvenților de studii superioare este de 9,9%, situând regiunea în 2017 pe ultimul 

loc la nivel national, cu mult sub media națională (26,3%) și media UE (40,7%). Populaţia cu 
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educaţie superioară este concentrată în judeţele din nordul regiunii – Argeş şi Prahova unde 

activează majoritatea universităţilor din regiunea Sud Muntenia. 

 

În perioadele anterioare, prin POR au fost reabilitate 185 unități școlare, din care 20 de creșe 

și grădinițe, 124 de școli primare și gimnaziale, 34 de licee și 2 universități, de care beneficiază 

un număr de peste 75.000 de elevi și studenți. 

 

Obiectiv strategic 6 – Creșterea atractivității regiunii prin investiții în infrastructura de turism 

și patrimoniu cultural 

 

Potențialul turistic diversificat și patrimoniul cultural valoros al regiunii este insuficient 

valorificat. Conform Strategiei Naționale a României pentru Dezvoltarea Turismului 2019-

2030, regiunea deține avantaje competitive pe următoarele tipuri de turism și destinații: 

Sporturi de iarnă și schi, Sanătate și wellness (balnear), Cultură și istorie. 

 

Turismul de sporturi de iarnă și schi se practică în zona montană a regiunii (Valea Prahovei, al 

doilea mare centru turistic de interes al României, după capitala ţării), cea mai cunoscută și 

vizitată destinație de turism montan și de weekend din România datorită apropierii de 

București și drept urmare a domeniilor schiabile de la Sinaia, Bușteni și Azuga. 

 

Turismul balnear se practică în județele Dâmbovița (stațiunea Pucioasa), Ialomița (stațiunea 

Amara) și Prahova (stațiunea și salina Slănic Prahova). Acest tip de turism nu beneficiază de 

mari investiții în infrastructură și de o cerere foarte mare pe piața turistică. Master Planul 

Național de Turism Balnear evidențiază faptul ca infrastructura urbană din numeroase stațiuni 

balneare este într- o stare de degradare avansată. Există încă anumite zone ce dețin izvoare 

termale și minerale din regiune ce rămân neexploatate insuficient valorificate.   

 

În ceea ce privește patrimoniul cultural, conform Strategiei Naționale pentru Cultură și 

Patrimoniu 2016-2022, acesta este ameninţat de efectele combinate ale schimbărilor 

climatice, ale altor schimbări de mediu, ale intervenţiei umane, precum şi de riscuri legate de 

securitate. Pe teritoriul regiunii există numeroase obiective construite, parte a patrimoniului 

naţional, lăcaşuri de cult și muzee și colecții publice. Potrivit Studiului de Impact asupra 

Situației Monumentelor Istorice, în regiune există un număr de 807 monumente istorice de 

tip A, din care 311 monumente istorice sunt situate în mediul urban și 496 în rural. Cu toate 

acestea, în ultimii ani, un număr mic de obiective de patrimoniu din regiune au beneficiat de 

investiţii semnificative pentru restaurarea şi valorificarea în scop turistic. 

 

În ceea ce privește patrimoniul natural, în regiunea Sud Muntenia există un număr de 72 arii 

protejate de interes naţional (Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi, Parcul 

Natural Comana, Rezervaţia Manafu, Rezervaţia Teşila, Pădurea Troianu, Rezervaţia Naturală 

Cama Dinu Păsărica, lacul Suhaia, APSA Iezer Călăraşi etc.), ceea ce reprezintă un important 
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potențial de valorificare a acestor zone. 

   

Obiectiv strategic 7 – Dezvoltarea capacității administrative a AMPOR 

Capacitatea administrativă relativ scăzută a ADR SM, în contextul în care va deveni 

autoritate de management. Personalul ADR/ AM POR SM are o experienţă bogată, mulţi dintre 

angajaţi lucrând în domeniul fondurilor europene din perioada de dinaintea aderării României la 

UE. Mediul privat poate deveni mai atractiv pentru aceste persoane, dacă se oferă o salarizare 

mai competitivă și condiții de lucru mai bune. Și sectorul public poate atrage resursa umană a 

ADR, urmare a modificărilor apărute în domeniul salarizării funcționarilor publici. Astfel, dacă nu 

sunt alocate suficiente fonduri pentru buna desfășurare și gestionarea programului, există riscul 

pierderii personalului cu experiență și al imposibilității de atragere de personal suplimentar înalt 

calificat. 

 

Asistența tehnică va finanța cheltuielile de funcționare ale ADR, dar și cheltuieli legate de 

profesionalizarea personalului, procedurizarea activității, îmbunătățirea relației cu beneficiarii 

etc. 

Obiectivul general al strategiei  de transformare digitală -  Planul de specializare inteligenta 

Regiunea Sud-Muntenia este reprezentat de accelerarea procesului de dezvoltare, prin 

abordarea unui sistem integrat de priorități și măsuri, care vizează îmbunătățirea capacităților și 

abilităților de specializare inteligentă din regiune. Acesta are ca scop reducerea decalajului 

existent față de celelalte regiuni de dezvoltare, prin integrarea principiilor de specializare 

inteligentă promovate de Uniunea Europeană, asigurând, în același timp, cadrul favorabil 

actorilor cheie din regiune care, prin dezvoltarea unor inițiative concrete de acțiune în domeniile 

de specializare inteligentă, să producă un impact pozitiv în raport cu dezvoltarea sustenabilă a 

regiunii. Pentru a atinge acest obiectiv general al strategiei, au fost definite o serie de priorități 

strategice care să susțină, prin obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și încadrate 

într-un orizont de timp, implementarea acesteia.  

Elaborarea strategiei de specializare inteligentă a fost un  proces complex, ce necesită o 

perspectivă largă asupra inovării și presupune dezvoltarea de politici la nivel local, regional și 

național, ceea ce impune faptul că factorii interesați de diferite tipuri și ce acționează la diferite 

niveluri trebuie să fie puternic implicați în procesul de elaborare. 

Totodată, pentru a putea asigura includerea contribuției tuturor actorilor relevanți, procesul 

trebuie să fie interactiv, inițiat la nivel regional, să aibă o abordare de jos în sus, să fie bazat pe 

procesul de descoperire antreprenorială și pe consensul tuturor părților implicate. O participare 

activă a tuturor celor implicați în procesul de programare a specializării inteligente, printr-o mai 

bună organizare a procesului de consultare, poate aduce o valoare adăugată suplimentară 

acestui proces, conducând la                   creşterea responsabilităţii tuturor celor interesaţi.  

Astfel, pentru realizarea documentelor programatice în domeniul specializării inteligente 

modelul de guvernare tripartit, de tipul Triple Helix  presupune doar implicarea mediului de 



                       STRATEGIA DE TRANSFORMARE DIGITALĂ  -  COMUNA BĂRCĂNEȘTI, județul PRAHOVA 
 
 
 

P
ag

in
a 
3

1
 

afaceri, a celui academic și de cercetare și a sectorului public nu mai este suficient. În noul context 

este nevoie de implicarea activă a celor ce reprezintă cererea de inovare (utilizatorii finali ai 

produselor, societatea civilă), utilizându-se deci modelul partenerial de tip qvadruplu (Qvadruple 

Helix). Principiile aplicabile acestui cadru partenerial sunt următoarele: respectarea guvernanţei 

pe mai multe niveluri, valorificarea experienţei, a bunelor practici şi know-how-ului partenerilor 

relevanţi, asigurarea asumării de către toate părţile implicate a                       intervenţiilor programate. 

În regiunea Sud Muntenia, procesul de realizare a Strategiei regionale de Specializare Inteligentă 

a fost demarat în anul 2015 și este coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia.  

Elaborarea acestui document programatic s-a făcut în concordanță cu Ghidul pentru Strategii de 

Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă, realizat de către Comisia Europeană în mai 

2012.  

Astfel, pentru pregătirea strategiei a fost creat un larg cadru partenerial, de tipul Qvadruple Helix, 

la care au participat 53 de instituții (17 reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, 

9 universități și institute de cercetare, 20 de firme și 7 organizații neguvernamentale) din întreaga 

regiune și din București. Parteneriatul regional a fost structurat pe trei nivele: Comitetul Regional 

de Planificare (40 de reprezentanţi), Grupurile de Lucru Subregionale denumite Grupuri de 

Parteneriat Local (GPL) constituite la nivelul fiecărui județ, iar din membrii acestor grupuri s-au 

constituit Grupurile Tematice Regionale (GTR), câte unul pentru fiecare sector prioritar. Strategia 

de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia a fost aprobată de către Consiliul pentru 

Dezvoltare Regională în cadrul ședinței din 5 decembrie 2015. 

În concordanță cu prevederile metodologiei și pentru asigurarea guvernanței procesului de 

revalidare a sectoarelor prioritare, parteneriatul regional a fost structurat pe două nivele – 

Consorțiul Regional de Inovare și Grupurile Tematice Regionale. 

Astfel, a fost constituit Consorțiul Regional de Inovare ce este o structură consultativă, fără 

personalitate juridică, coordonat de către ADR. 

La baza elaborării acestei strategii au stat recomandările formulate de Comisia Europeană în 

Rapoartele de Țară pentru România 2019 și 2020, prevederile Pactului Ecologic European, ale 

Programului Național de Reformă 2020, și direcțiile de acțiune ale Strategiei Națională de 

Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă a României 2021 – 2027. Strategia este totodată 

armonizată cu principalul document strategic de la nivel regional – Planul de Dezvoltare 

Regională 2021 – 2027 și ține seama de lecțiile învățate în perioada de implementare trecută. 

Specializarea inteligentă presupune măsuri specifice la nivelul anumitor sectoare și domenii de 

activitate cheie, care să conducă la creșterea valorii adăugate generată de regiune, valorificarea 

resurselor și a avantajelor competitive ale regiunii, înglobarea unui nivel crescând al inovării în 

procesele economice și implicit creșterea nivelului indicatorilor socio-economici și a calității vieții 

în regiune. 



                       STRATEGIA DE TRANSFORMARE DIGITALĂ  -  COMUNA BĂRCĂNEȘTI, județul PRAHOVA 
 
 
 

P
ag

in
a 
3

2
 

Bazată pe concluziile analizei socio-economice, pe avantajele comparative ale regiunii, pe 

punctele tari şi oportunităţile acesteia, strategia, prin structură şi conţinut urmăreşte formularea 

unui răspuns coerent și articulat la problemele și punctele slabe ale regiunii, prin propunerea unei 

viziuni strategice ce susține dezvoltarea economică inteligentă a regiunii, concomitent cu 

dezvoltarea capacităţii acesteia de a se adapta şi de a putea răspunde la principalele provocări 

societale actuale în vederea realizării tranziției la o economie bazată pe cunoaștere. 

“Regiunea Sud Muntenia inovează și își dezvoltă competitivitatea economică pe plan intern și 

internațional, prin dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, dezvoltarea competențelor 

pentru tranziția la economia bazată pe cunoaștere și îmbunătățirea condițiilor cadru pentru 

specializare inteligentă”. 

Prin implementarea măsurilor și direcțiilor de acțiune prevăzute, regiunea Sud Muntenia va 

genera pe termen mediu un vector de dezvoltare durabilă și competitivă. Astfel, sectoarele și 

domeniile cheie identificate la nivel regional ca nucleu al specializării inteligente, prin 

implementarea acțiunilor specifice din strategie vor influența economia regională astfel: 

➢ Creșterea nivelului de cercetare, dezvoltare și inovare tehnologică și 

generarea de produse și servicii competitive și cu valoare adăugată ridicată; 

➢ Generarea de produse și servicii competitive atât pe plan intern cât și 

extern, precum și de activități conexe ce favorizează incluziunea; 

➢ Stimularea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare, transfer tehnologic și în 

celelalte ramuri ale economiei regionale; 

➢ Creșterea atractivității regiunii pentru piețele externe, atât de producție cât și de 

desfacere; 

➢ Crearea unui context favorabil pentru o dezvoltare durabilă la nivel regional și național. 

 

În ceea ce privește misiunea regiunii Sud Muntenia, aceasta constă în mobilizarea și 

coordonarea actorilor implicați (mediul antreprenorial, instituțiile de cercetare-dezvoltare, 

instituțiile de învățământ superior, autoritățile publice locale și societatea civilă) în realizarea 

măsurilor, a acțiunilor și a proiectelor de investiții propuse, în vederea atingerii obiectivelor 

finale. 

 

Astfel, documentul generează o dezvoltare economică bazată pe complementaritatea 

sectoarelor de specializare prioritare, fructificând potențialul de colaborare între actorii acestor 

domenii. Regiunea se concentrează în a fructifica într-un mod creativ potențialul natural al 

regiunii, în special cel agricol și cel turistic, unde deține avantaje competitive unice la nivelul 

României și al Europei. 

 

Unul din punctele forte ale regiunii este dezvoltarea industrială în domeniul fabricării de 

autovehicule, de echipamente de producție și al producției de piese și componente pentru 

acestea două. În aceste domenii „forte” se dezvoltă centre de excelență și infrastructură de 
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sprijin a inovării și transferului tehnologic, bazate pe înalta tehnologie și se dezvoltă industrii și 

servicii noi în punctele cu potențial maxim. Inovarea economică este potențată de inovarea 

socială și de inovarea în protejarea și valorificarea mediului înconjurător, cu aplicabilitate în 

bioeconomie - dezvoltarea economiei circulare. Identitatea culturală este factorul principal de 

atracție al zonei, generează dezvoltarea unui turism responsabil și modern, valorificând nișe 

emergente care vor cunoaște o puternică dezvoltare în următorul orizont de programare 

strategică. 

 

Identificarea și stabilirea priorităților în contextul Strategiei de Specializare Inteligentă implică 

un proces de echilibrare eficientă între un demers de planificare de sus în jos, de identificare a 

obiectivelor generale aliniate cu politicile UE și un proces de jos în sus a apariției unor sectoare 

(ce pot fi chiar de nișă) candidate pentru specializare inteligentă, zone de experimentare și 

dezvoltare viitoare care decurg din activitatea de descoperire a actorilor antreprenoriale. 

 

Astfel, în regiunea Sud Muntenia, în procesul de selecție a sectoarelor economice s-a ținut 

seama de următoarele criterii de selecție: 

- Potențialul de specializare, respectiv potențialul de clusterizare și aglomerările relevante; 

- Avantajele comparative ale regiunii și potențialul de a se adresa piețelor internaționale; 

- Avantajele competitive ale regiunii comparativ cu media națională şi sectoarele unde 

există cel mai ridicat potenţial de inovare pentru un impact de durată; 

- Potențialul de dezvoltare al sectorului respectiv, bazat atât pe contextul natural al regiunii, 

cât și pe elementele rezultate în urma analizei calitative și a consultărilor publice.De  

specificat faptul că rezultatul selecției nu este bazat pe domenii de activitate (CAEN), ci 

pe domenii compuse, conexe, complementare, cu potențial de a crea sinergii și de a 

forma clustere. 

Astfel, în urma procesului de selecție au fost identificate la nivelul regiunii șase domenii de 

specializare inteligentă, cu cel mai ridicat potențial de inovare, dezvoltare și antrenare a 

celorlalte domenii de activitate din regiune. Fiecare domeniu poate fi valorificat prin intermediul 

nișelor de specializare, identificate prin intermediul procesului de descoperire antreprenorială ce 

a avut loc în regiune în perioada martie 2019 – iunie 2020. Identificarea și selectarea nișelor de 

specializare a avut drept principal criteriu existența masei critice de actori locali și regionali, care 

să identifice și să genereze proiecte de inovare. 

 

 
Cele șase domenii de specializare inteligentă, priorități verticale la nivelul regiunii Sud Muntenia 
sunt: 

- Construcția de mașini, componente și echipamente de producție 

- Agricultura și industria alimentară 
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- Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare 

- Turismul și identitatea culturală 

- Localități inteligente 

- Industria și cercetarea de înaltă tehnologie 
 
În tabelul de mai jos sunt prezentate nișele de specializare identificate și validate prin 
intermediul procesului de descoperire antreprenorială pentru fiecare sector în parte. 

 
DOMENIILE DE 

SPECIALIZARE INTELIGENTĂ 
 
 
 

   NIȘELE    DE    SPECIALIZARE  INTELIGENTĂ 

1. Construcția de mașini, componente 

și echipamente de producție 

 

• Automobile inteligente și sigure, componente și echipamente 
pentru industria auto; 

2. Agricultura și industria 
alimentară 

• Agricultură de precizie; 

• Alimente funcționale - noi produse alimentare sănătoase și îmbogățite 

nutrițional; 

 

3. Turismul și identitatea culturală • Servicii de inovare in industria turismului; 

• Soluții inovative   pentru   valorizarea   patrimoniului   cultural 

construit (reabilitare); 

• Turismul integrat de tip cultural, spa/balnear și oportunități de 

turism activ; 
 

4. Bioeconomia: dezvoltarea economiei 
circulare 

• Bionanotehnologii și biotehnologii medicale și farmaceutice; 

• Biotehnologii în agricultură; 

• Biotehnologii industriale - energie curată și eficientă; 

• Biotehnologii orientate   către   protecția   mediului,   reducerea 

poluării și recuperarea deșeurilor; 
 

5. Localități inteligente 
 
 

• Tehnologii de mediu pentru localitățile inteligente; 

6. Industria și Cercetarea de înaltă 
tehnologie 

• Metode și tehnologii avansate de producție; 

• Materiale avansate. 

 

 

În ceea ce privește abordarea de la care se pleacă în fundamentarea strategiei, aceasta propune 

o viziune integratoare, ce include investiții ce pot fi finanțate din mai multe surse (buget local, 

buget național, fonduri europene, precum și alte instrumente de finanțare). Astfel, în termeni de 

specializare inteligentă, documentul implică dezvoltarea unei abordări pe termen lung în 

contextul unui mediu economic schimbător şi va fi pus în aplicare printr-o serie de mecanisme 

ce includ Programele Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene (în special Programul 

Operaţional Regional, Programul Operațional de Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare, Programul Operațional Educare și Ocupare, Programul Operațional de Dezvoltare 

Durabilă și Programul Operațional Tranziție Justă pentru perioada 2021 - 2027); finanţări ale 
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Uniunii Europene pentru programe de cercetare – inovare, digitalizare la nivel european (Horizon 

Europe, Digital Europe, Health, Invest EU), cooperare interregională (INTERREG, URBACT, ESPON, 

INTERACT, etc); Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene (PAC), incluzând Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală; programe de finanţare naţională şi alte programe de ajutor. 

 

Totodată, strategia se bazează pe un număr de trei principii operaţionale care  ghidează la nivel 

regional acţiunile de implementare a acesteia. Principiile operaţionale sunt: 

 

• Parteneriatul 

• Concentrarea tematică 

• Integrarea şi corelarea 

 

Parteneriatul -  Dezvoltarea regiunii bazată pe aplicarea conceptului de specializare inteligentă 

va fi obţinută prin continuarea întăririi parteneriatului regional şi menţinerea unei colaborări 

efective la nivel strategic şi operaţional. Astfel, Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud 

Muntenia 2021 – 2027 a fost elaborată și urmează să fie implementată şi coordonată în baza 

abordării parteneriale de tipul Helix Qvadruplu și de jos în sus, care va asigura că energia, resursele 

şi experienţa partenerilor regionali, vor fi orientate spre proiecte care să valorifice avantajele 

competitive și potențialul economic al regiunii. 

Concentrarea tematică- Strategia de Specializare Inteligentă 2021 – 2027 urmărește să asigure 

concentrarea resurselor cu precădere spre un număr limitat de priorități tematice, ce se află în 

strânsă legătură cu prioritățile Pactului Ecologic European, ale Programului Național de Reformă 

2020 și ale Strategiei Naţionale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021 - 2027. 

Astfel, investițiile vor fi direcționate doar către sectoarele economice competitive sau cu 

potențial emergent, identificate prin Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă Sud 

Muntenia 2021-2027 și revalidate în cadrul focus grupurilor de descoperire antreprenorială, 

organizate în perioada 2019 - 2020. 

Integrare și corelare  Integrarea și corelarea presupun asigurarea unor legături efective şi 

eficiente între strategie și obiectivele și politicile regionale și naționale în domeniul economic și 

de cercetare-dezvoltare - inovare, printr-un cadru care să susţină şi să contribuie la creșterea 

competitivității regiunii. Pe de altă parte, deoarece implementarea Strategiei de Specializare 

Inteligentă este realizată în mare parte prin finanțarea din fonduri europene, este necesară 

corelarea acestuia cu politica de coeziune a Uniunii Europene. Astfel, în procesul de identificare 

și selectare a priorităților de specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia s-a ținut seama de 

cele cinci obiective tematice europene, precum și de prioritățile tematice din Strategia Strategia 

Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021 - 2027. 

Astfel, mix-ul de intervenții al regiunii este structurat în patru secțiuni majore, după cum urmează: 
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- Priorități verticale – domeniile economice din regiune cu cel mai ridicat 

potențial de specializare inteligentă, care pot genera un efect de antrenare 

pentru sectoarele conexe și care reprezintă vectorul dezvoltării durabile în 

regiune; 

- Priorități orizontale – direcțiile strategice de urmat la nivelul tuturor 

domeniilor economice de specializare inteligentă; 

- Măsuri – direcțiile de acțiune de urmat la nivelul priorităților identificate, în vederea 

implementării strategiei și atingerii obiectivelor acesteia; 

Portofoliul de proiecte – reprezintă toate proiectele ce au fost identificate ca reprezentative 

pentru dezvoltarea regiunii în sectoarele de specializare inteligentă  

Mai jos sunt detaliate direcțiile strategice și de acțiune identificate. 

 

Domeniul prioritar 1 - Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru specializare inteligentă 

Măsuri        

1.1. Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în programarea, 

implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare inteligentă 

și a Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA); 

1.2. Dezvoltarea competentelor actorilor din Cvadruplu Helix (mediul de afaceri, cel 

academic și de cercetare, sectorul public și societatea civilă) implicați în procesul de 

descoperire antreprenorială; 

1.3. Dezvoltarea și implementarea cu regularitate a mecanismului de descoperire 

antreprenorială la nivel regional; 

1.4. Dezvoltarea sistemelor de implementare, monitorizare şi evaluare a Strategiei de 

Specializare Inteligentă. 

 

Domeniul prioritar 2 - Dezvoltarea capitalului uman pentru tranziția la economia              bazată 

pe   cunoaștere  Măsuri 

2.1 Dezvoltarea curriculei școlare din perspectiva creativității și adaptării la noile 

tendințe Tehnologice 

2.2 Programe educaționale și activități extrașcolare de stimulare a aptitudinilor și 

competențelor de antreprenoriat, inovare și digitalizare în invățământ (ISCED 1-8) 

2.3 Sprijinirea forței de muncă pentru dobândirea de competențe pentru antreprenoriat, 

inovare, tranziție industrială și transformare digitală 

2.4 Dezvoltarea și consolidarea sistemului de învățământ dual 

 

Domeniul prioritar 3 - Dezvoltarea și maturizarea ecosistemului regional de inovare Măsuri 
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3.1 Îmbunătățirea capacității ecosistemului antreprenorial de a crea și dezvolta rapid start-up-

uri și  spin-off-uri in domeniile de specializare inteligentă 

3.2 Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri prin inovare, 

modernizare tehnologică și digitalizare 

3.3 Întărirea capacității sistemului de cercetare-inovare și colaborării acestuia cu 

mediul de afaceri 

3.4 Dezvoltarea capacității regionale de transfer tehnologic 

3.5 Instrumente financiare pentru creșterea accesului la finanțare al ecosistemului regional 

de  inovare 

3.6 Creșterea eficienței serviciilor publice prin digitalizare și interoperabilitate 

3.7 Sprijinirea dezvoltării și funcționării clusterelor, polilor de competitivitate și rețelelor de 

afaceri 

3.8 Creșterea cooperării interregionale și internaționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4  CONTEXT JUDETEAN  
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4 Construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic NZEB 

5 Renovarea în vederea creșterii eficienței energetice sau măsuri de eficiență energetică legate 

de infrastructurile publice, proiecte demonstrative și măsuri de sprijin care respectă 

criteriile de eficiență energetică – 

Fotovoltaice pe cladiri publice pentru eficienta energetica 

6 Cogenerare de înaltă eficiență, termoficare și răcire centralizate eficiente, 
cu emisii reduse pe durata ciclului de viață – CET Brazi (100% - 40%) 

7 Distribuția și transportul gazelor naturale care înlocuiesc cărbunele- Extindere de Gaze – 

(0%- 0%) 

8 Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și gestionarea riscurilor legate de 

climă: inundații (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme, infrastructuri și abordări 

ecosistemice pentru gestionarea dezastrelor). Amenajări și construcții pentru regularizarea 

cursurilor de apă 

9 Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și gestionarea riscurilor legate de 

climă: altele, de exemplu, furtuni sau secete (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme, 

infrastructuri și abordări ecosistemice pentru gestionarea dezastrelor 

 
10 

Furnizarea de apă destinată consumului uman (infrastructuri de extracție, tratare, stocare 

și distribuție, măsuri de eficiență, aprovizionare cu apă 

potabilă) 0 % 100 % (Hidro Prahova) 

11 Colectarea și tratarea apelor uzate 0 % 100 % (Hidro Prahova) 

 
Nr. 

crt. 

 

Propuneri de proiecte finanțabile prin PNRR și impactul acestora din perspectiva 

 schimbărilor climatice, mediului și digitalizării. 

 Proiecte 

1 Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi care 

pun accentul pe economia cu emisii scăzute de carbon, reziliență și adaptarea la schimbările 

climatice - Universitatea de Petrol și 

Gaze (UPG) (100%-40%) 

2 Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței energetice, 

proiecte demonstrative și măsuri de sprijin 

3 Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficientei energetice, 

proiecte demonstrative și măsuri de sprijin care respectă criteriile de eficiență energetică 
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12 Colectarea și tratarea apelor uzate, care respectă criteriile de eficiență 
energetică 40 % 100 % (Hidro Prahova) 

13 Gestionarea deșeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare și 

reciclare – Cogenerare prin producere de RDF (40%-100%) 

14 Promovarea utilizării materialelor reciclate ca materii prime 0 % 100 

15 Utilizarea materialelor reciclate ca materii prime care respectă criteriile de eficiență– 

Constructia unei fabrici pentru obtinerea de materii prime pentru industria de mase plastice 

și sticlă (100%-100%) 

16 Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate – Ecologizarea siturilor, 

terenurilor și instalarea de parcuri fotovoltaice pe suprafața obținută, cu producerea de 

energie electrică care va compensa cheltuielile 

cu aceasta ale instituțiilor publice 

17 Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate respectând 

criteriile de eficiență- Ecologizarea siturilor și transformare acestora în absorbant natural 

de carbon (40%-100%) 

18 Măsuri privind calitatea aerului și reducerea zgomotului – impaduriri– (40%- 
100%) 

19 Protecția naturii și a biodiversității, patrimoniul natural și resursele naturale, infrastructura 
verde și cea albastră – Menținerea biodiversității și a patrimoniului natural (40%-100%) 

20 Legături rutiere secundare nou construite sau reabilitate către rețeaua rutieră și nodurile TEN-
T – Variante ocolitoare cu acces la rețeaua rutieră și nodurile TEN-T ( Bănești – Valea Doftanei, 
Comarnic, Bușteni, Azuga) 

21 Alte drumuri de acces naționale, regionale și locale nou construite sau rehabilitate – Variantă 
ocolitoare Văleni de Munte și Variantă ocolitoare Mizil (0%-0%) 

22 Digitalizarea transporturilor atunci când urmărește în parte reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră: transportul rutier- Transport public județean cu combustibil 
verde (electric, GNC) (40%-0%) 

23 Alte căi ferate reconstruite sau modernizate 40 % 40 % Mocanita Transbaiu 

24 Infrastructuri pentru mersul pe bicicletă – Amenajare trasee definite pentru 
circulație cu velocipede (100%-100%) 

25 Infrastructuri de sănătate - Construire Spital Județean de Urgență Prahova 
(0%-0%) 

26 Echipamente medicale 0 % 0 % 
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27 Active mobile de sănătate 0 % 0 % 

28 Digitalizarea în asistența medicală 0 % 0 % 

29 Regenerarea fizică și securitatea spațiilor publice 

30 Regiunile ultraperiferice: aeroporturi 

 

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Prahova este finalizată pentru perioada 2021– 

2027, la data întocmirii prezentei strategii, dar se va prezenta în această secţiunie propunerea 

din draftul strategiei judeţului, publicată pe pagina web Consiliului Judeţean spre consultare 

publică, la data de 30.12.2020. 

 

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021 – 2027 îşi propune 

următoarele obiective generale : 

 

 

- Obiectiv general 1 Dezvoltarea capitalului uman al județului Prahova și a ratei de 

ocupare a acestuia, pentru integrarea într-o economie inovativă și performantă 

- Obiectiv general 2 Creștere economică durabilă, prin dezvoltarea antreprenoriatului 

și a competitivității sectoriale 

- Obiectiv general 3 Creșterea contribuției echitabile a județului Prahova la realizarea 

țintei de decarbonizare a României și îmbunătățirea calității mediului 

- Obiectiv general 4 Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții cetățenilor din județul 

- Prahova într-un climat de incluziune socială 

- Obiectiv general 5 Creșterea gradului de conectivitate și mobilitate la nivelul județului 

Prahova 

Obiectiv general 6 Dezvoltarea de comunități durabile și solidare în județul Prahova 

care valorifică eficient oportunitățile de dezvoltare prin colaborare și parteneriat 

 

III.CONTEXT SOCIO ECONOMIC com. Barcanesti, jud. Prahova 

II. 1. Prezentarea comunei Barcanesti 

 
Comuna Bărcănești este situată în partea de sud a judeţului Prahova, într-o zonă cu  forma de 

relief cu specific de câmpie.  Comuna Bărcănești este localizată la o distanţă de 55 km de capital 

României, municipiul Bucureşti şi la 8 km de reşedinţa judeţului, municipiul Ploieşti şi este 

delimitată de următoarele vecinătăţi: 
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• la nord municipiul Ploieşti 

• la vest comuna Brazi; 

• la sud comuna Puchenii Mari, 

• la Sud-Muntenia comuna Râfov; 

• la est comuna Berceni. 

Poziționare geografică  

                                                                                          

Comuna este alcătuită din cinci sate: 

• BĂRCĂNEȘTI –localitate de reşedinţă; 

• TĂTĂRANI, este situat la o distanţă de 2 km de primăria comunei 

• ROMÂNEŞTI, este situat la o distanţă de 3 km de primăria comunei 

• GHIGHIU, este situat la o distanţă de 4 km de primăria comunei 

• PUŞCAŞI, este situat la o distanţă de 5 km de primăria comunei 

Comuna se situează de o parte şi de alta a drumului național DN 1 (E60) Bucureşti – Ploieşti, şi  
a autostrăzii A3 – parte a coridorului IV Paneuropean. 

 

•    DN 1 Bucureşti – Ploieşti - Braşov; 

•    D1A Ploieşti – Vălenii de Munte – Braşov   Auotstrada A3 Bucureşti Ploieşti 

•    DJ 101D Ploieşti – Bărcăneşti 
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➢ Demografie  

Conform datelor furnizate de ultimul recensământ1 al populației României din anul 2011, 

populația comunei Bărcănești era de 9.384 locuitori, din care 4.530 de sex masculin și 4.854 de 

sex feminin. 

Analizând evoluția populației în perioada  2012 – 2020, constatăm  că numărul  locuitorilor 

comunei se înscrie pe un trend oscilant, începând cu anul 2016 aflându-se pe un trend 

descendent. 

 
Populația comunei Bărcănești în perioada 2012-2020 

 

An 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Populație 9605 9651 9677 9696 9699 9672 9651 964
4 

9536 

 

➢ Istorie şi civilizaţie 

  În 1898, comuna era în plasa Crivina, județul Prahova era formată doar din satul de reședință, 

cu 502 locuitori, o biserică fondată în 1838 de Scarlat Bărcănescu, și o școală înființată în 1890, 

funcționând într-o clădire deținută de același Scarlat Bărcănescu, cu 45 de elevi (din care 2 

fete). 

 

Satele celelalte făceau parte din alte comune din plasa Crivina. Astfel, comuna Românești era 

formată din satele Românești și Pușcași, avea 794 de locuitori, o școală și o biserică datând din 

1792. 

Comuna Tătărani era formată dintr-un singur sat, având 683 de locuitori, o școală și o biserică 

zidită la 1744 de jupân Gherghiceanu și jupâneasa Joița și renovată în 1830. Pe teritoriul acestei 

comune se afla și un eleșteu pe pârâurile Recelea și Calda, eleșteu amenajat de Cotman Vel 

Mihalache Cornescu, care se ocupase și de renovarea bisericii în 1830. Satul Ghighiu făcea 

parte din comuna Corlătești. 

În 1925, Anuarul Socec consemnează comunele Bărcănești și Tătărani în aceeași plasă, în timp 

ce comuna Românești fusese desființată. Comuna Bărcănești avea 2076 de locuitori în satele   

Bărcănești și Românești, iar comuna Tătărani — 987. 

 

În 1938, satele se găseau în aceeași configurație, dar în plasa Ploiești a județului. După 

reorganizarea administrativă din 1950, au fost arondate orașului regional Ploiești, reședință a 

regiunii Prahova și apoi a regiunii Ploiești. În 1968, județul Prahova a fost reînființat și comuna 

Bărcănești a înglobat, în cadrul acestuia, și fosta comună Tătărani, precum și satul Ghighiu din 

altă comună desființată, Corlătești. 
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Suprafața teritoriului administrativ al comunei este de 3725 ha, din care 3133 ha teren agricol, 

reprezentând 84,11 % din totalul suprafeței. 

 

Modul de folosinta pentru suprafata 
terenurilor 

Suprafață 
Hectare 

• Total 372
5 

• Agricola 313
3 

Arabila 299
7 

Pasuni 129 

Vii si pepiniere viticole 4 

Livezi si pepiniere pomicole 3 

• Terenuri neagricole total 592 

Ocupata cu constructii 298 

Cai de comunicatii si cai ferate 294 

  

➢ Clima 

 Clima zonei este cea specifică zonei, temperat continentală, cu variaţii de temperatură relativ 

mari, ienri foarte reci şi veri călduroase şi volum redus al precipitaţiilor. Temperatura medie 

anuală este de 10,44°C, temperatura minimă -27,3°C, iar maximele ajung vara la +39,4°C.  

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054/77 – zonarea teritoriului României după adâncimea 

maximă de îngheţ – în comuna Bărcăneşti, se situează la adâncimea de 0,80 – 0,90 m.   

 

Regimul de precipitaţii este relativ redus, iar repartizarea acestora este neuniformă. Luna în 

care cad cele mai multe precipitaţii este luna mai, iar mai deficitare sunt lunile august şi 

septembrie. Media anuală a precipitaţiilor în zona Cocorăştii Colţ este de între 600 mm – 700mm. 

În cursul verii, acestea pot avea un caracter torenţial, depăşind uneori în 24h cantitatea medie 

lunară sau chiar anuală. În anii secetoşi, intervalele de timp în care lipsesc precipitaţiile au o 

durată foarte mare, motiv pentru care se impune construirea sistemelor de irigaţii, pentru 

susținerea agriculturii. 

 

➢ Relief 

Comuna este aşezată în centrul Munteniei, în partea central-nordică a Câmpiei Române, 

respective în cadrul Câmpiei Piemontale a Ploieştiului.  Condiţiile de relief fiind caracteristice 

zonei de câmpie, cu o altitudine de 250 dem, cu o înclinare spre NV-SE cum arată direcţia de 

scurgere a reţelei hidrografice. 
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Solul este definit ca fiind formaţiunea naturală cea mai recentă, de la suprafaţa litosferei, 

reprezentată printr-o succesiune de orizonturi care s-au format şi se formează permanent 

prin transformarea unor roci din materiale organice sub acţiunea conjugată a factorilor fizici, 

chimici şi biologici în zona de contact a atmosferei cu litosfera. Rezultând din acţiunea factorilor 

de mediu, solul este un corp natural care se formează şi evoluează la suprafaţa uscatului prin 

dezagregarea şi alterarea rocilor sub acţiunea organismelor (vegetale şi animale), în diferite 

condiţii de climă, relief.   

 

➢ Reţeaua hidrografică 

Reţeaua hidrografică de suprafaţă este reprezentată de pârâul Rece şi pârâul Puscheşanca. 

Apele subterane provin, în cea mai mare parte, din infiltrarea precipitaţiilor căzute în zonă, 

freaticul fiind de regulă sărac şi condiţionat direct de nivelul de precipitaţii. Apa freatică se 

întâneşte la adâncimi diferite, dar în general se află situată între 3 şi 5 m. 

➢ Flora și fauna 
 

 Vegetatia ierboasă. Păşunile şi fâneţele din regiune sunt răspândite sub forma unor făşii late. 
Păşunile sunt despărţite de terenuri agricole. Plantele caracteristice acestei zone sunt: 
gramineele, pir gros, bărboasa, păiuşul înalt, iarba câmpului, firuţă măruntă, firuţă cu bulbi, păiuş 
stepic, păiuşul oilor, trifoiul roşu, trifoi mărunt, coada şoricelului, ciocarea, păpădia, patlagina, 
troscotul ocmun, margareta, pătlagina, spinul, scaiul, cornăţelul, etc 
 

Datorită mobilităţii lor, animalele sunt mai puţin dependente de climă, vegetaţie şi soluri, 

răspândirea lor nu se încadrează în limite precise, de aceea în perimetrul comunei se întâlnesc 

elemente din regiunea de câmpie. Fauna perimetrului comunei se caracterizeaza printr-o 

densitate mijlocie de specii. 

 

II.2 Infrastructură și dotări edilitare 

 

➢ Reţeaua rutieră 

 Legătura comunei Bărcănești cu celelalte localități ale județului este asigurată prin căi rutiere 

de comunicație.   

Din punct de vedere al căilor de comunicaţie majore, legăturile se realizează rutier prin : 

- Autostrada A3 Bucureşti – Braşov, parte a coridorului IV Paneuropean . 

- DN 1 (E60) Bucureşti – Ploieşti, 4 benzi de circulaţie – pe tot traseul, de la intrarea pe 

teritoriul 
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administrative (la Restaurantul Româneşti) până la ieşire către Municipiul Ploieşti . 

- DN 1A Ploieşti – Măneciu – Săcele = 2 benzi de circulaţie – din intersecţia cu DN 1 (la 

benzinăria 

Lukoil ) până la ieşirea către comuna Berceni . 

- DJ 101 D Ploieşti – Bărcăneşti (4 benzi de circulaţie) şi din DN 1A - Centura de Est către 

comuna Râfov (2 benzi de circulaţie) . 

- DJ 101G - din DJ 101D până în DN 1 - Centura de Vest către comuna Brazi (2 benzi de 

circulaţie) 

- DC 108 - din DN 1 către comuna Brazi (2 benzi de circulaţie) . 

- DC 92A din DN 1A în satul Ghighiu - (2 benzi de circulaţie) . 

- DC 91 din DN 1 prin satul Puşcaşi către comuna Puchenii Mari (2 benzi de circulaţie). 

   

➢ Alimentarea cu apă și canalizare  

În prezent, comuna Bărcănești beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în 

procent de 100 %. 

 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile în comuna Bărcănești este de 

41,483 km. 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, începând cu anul 2016, 

capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile pentru comuna Bărcănești este de 72 

metri cubi pe zi. 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în perioada 2011 – 2019 se prezintă după 

cum urmează : 

 

 
An 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Total apă  
176 

 
174 

 
165 

 
157 

 
172 

 
186 

 
183 

 
175 

 
216 distribuită 

( mii m3 ) 

Din
 car
e pentru uz 
casnic (mii 
m3 ) 

 
150 

 
147 

 
149 

 
145 

 
165 

 
169 

 
181 

 
154 

 
194 

 

➢ Deșeuri – mediu  

Protejarea mediului în care trăim reprezintă o preocupare majoră a omenirii, deoarece are 
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efecte importante asupra vieții. Resursele naturale sunt limitate și nu se regenerează foarte 

repede, în timp ce cantitatea de deșeuri crește ajungând să ocupe suprafețe mari de teren. 

Aproape jumătate din deșeurile pe care le aruncăm pot fi reutilizate. Mediul este din ce în 

ce mai poluat, prin reciclarea deșeurilor încercând să salvăm mediul și pământul. 

 

Comuna Bărcănești face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul 

pentru Managementul Deşeurilor Prahova”, constituită în scopul înfiinţării, organizării, 

reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a 

localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 

realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate 

înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente 

serviciului de salubrizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 

 

Serviciile de salubrizare sunt asigurate la nivelul comunei Bărcănești de S.C. ROSAL GRUP S.R.L., 

care deţine licenţă ca operator de salubritate pentru colectarea și transportul deșeurilor. 

Operatorul ridică deşeurile de la persoanele fizice şi juridice. 

 

➢ Electricitate 

 Comuna Bărcănești este alimentată cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional, 

sistemul public deservind un număr de 3300 gospodării. 

 

Apariţia unor locuinţe noi pe raza comunei Bărcănești presupune amenajări suplimentare 

a reţelelor electrice existente. 

 

În ceea ce privește iluminatul public, acesta a fost modernizat în proporție de 60 % prin 

introducerea tehnologiei LED, localitățile în care acesta a fos modernizat fiind Tătărani, 

Bărcănești și Românești . 

 

➢ Comunicaţii 

Principalul operator de telecomunicații este RCS - RDS, care furnizează atât servicii de 

telefonie fixă și mobilă, cât și televiziune și acces la internet. 

 

Alți operatori de telecomunicații la nivelul comunei Bărcănești: VODAFONE, ORANGE, DIGI 

și TELEKOM. 

Operatorii de telefonie mobilă au acoperire aproape în totalitate în zona comunei 

Bărcănești, motiv pentru care semnalul este bun. 

 

➢ Alimentarea cu energie termică 

Căldura locuinţelor se asigură individual, parte din locuinţe fiind alimentate cu gay, altele 
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prin utilizarea cu combustibil solid – lemne și cărbuni. În acelaşi mod se asigură şi apa caldă 

menajeră în gospodăriile populaţiei. Compartimentul de asistență socială din cadrul 

aparatului de specialitate al Comunei Bărcănești a  înregistrat în anul 2021 un număr de 2 

de dosare pentru acordare ajutor de încălzire a locuinței. 

 

➢ Alimentarea cu gaze naturale 

Comuna Bărcănești este alimentată prin sistemul public de gaze natural, rețeaua având o 

lungime de 45 km, deservind un număr de 1810 gospodării. În satul Ghighiu, în prezent, nu 

există rețea de gaze naturale. 

 

II.3  Aspecte socio-culturale   

 

➢ Sănătate și servicii sociale 

  

În comuna Bărcănești există două dispensare medicale în satele Tătărani și Bărcănești, un   

cabinet stomatologic în satul Bărcănești și două farmacii în același sat . 

 

In satul Tătărani, există  un cabinet veterinar, 

 

Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Bărcănești este  acreditat  ca 

furnizor  de servicii sociale, la nivelul comunei neexistând alți furnizori publici sau privați de 

servicii sociale. 

 

➢ Educaţie 

 

Pe raza teritoriului administrativ al comunei Bărcănești funcţionează șapte instituţii 

de învăţământ, după cum urmează: 

▪ Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti 

▪ Școala Gimnazială ―Gheorghe Lazăr‖ cu clasele 0-VIII din satul Bărcănești ; 

▪ Școala Gimnazială cu clasele 0-VIII din satul Tătărani ; 

▪ Școala Gimnazială cu clasele 0-VIII din satul Românești ; 

▪ Grădinița cu program normal Bărcănești ; 

▪ Grădinița cu program normal Tătărani ; 

▪ Grădinița cu program normal Românești . 
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➢ Cultură 

Mai jos se regăsesște tabelul siturilor de patrimoniu. 

      

 

 
Cod LMI 

 
Denumire 

 
Localitate 

 
Localizare 

 
Datare/Creatori 

 
PH-I-s-B-16205 

Necropolă 
de 
incineraţie 

sat ROMÂNEŞTI; 
comuna 
BĂRCĂNEŞTI 

 
La fostul CAP 

Hallstatt târziu, 
Cultura Ferigile - 
Bârseşti 

 
PH-II-a-A-16504 

 
Mănăstirea 
Ghighiu 

sat GHIGHIU; 
comuna 
BĂRCĂNEŞTI 1A 

 
Ghighiu 

 
1817, 1856 - 
1866 

 
PH-II-m- 
A16504.01 

Biserica Mare 
"Izvorul 
Tămăduirii‖ 

sat GHIGHIU; 
comuna 
BĂRCĂNEŞTI 1A 

 
Ghighiu 

 
1866 

 
PH-II-m- 
A16504.02 

Biserica Mică 
"Învierea 
Sfântului Lazăr‖ 

sat GHIGHIU; 
comuna 
BĂRCĂNEŞTI 1A 

 
Ghighiu 

 
1817 

 
PH-II-m- 
A16504. 

 
Chilii (latura de 
sud şi vest) 

03 sat GHIGHIU; 
comuna 
BĂRCĂNEŞTI 
1A 

 
Ghighiu 

 
1856 

 
PH-II-m- 
A16504.04 

 
Turn clopotniţă 

sat GHIGHIU; 
comuna 
BĂRCĂNEŞTI 1A 

 
Ghighiu 

 
1856 

 
PH-II-m- 
A16504.05 

 
Zid de incintă 

sat GHIGHIU; 
comuna 
BĂRCĂNEŞTI 1A 

 
Ghighiu 

 
1856 

 
PH -II - m - A - 
16771 

Ruinele 
conacului 
Brâncoveanu 
- Mavrocordat 

sat TĂTĂRANI; 
comuna 
BĂRCĂNEŞTI 

 
- 

 
sec. XVIII - XIX 

 

Mănăstirea Ghighiu al cărui ansamblu cuprinde biserica mare „Izvorul Tămăduirii‖ (1866), 

biserica mică „Învierea Sfântului Lazăr‖ (1817), chiliile de pe laturile de sud și vest, turnul- 

clopotniță și zidul de incintă (1856) 

Dat fiind faptul că majoritatea locuitorilor comunei Bărcănești sunt de credinţă ortodoxă, 

în patru din cele cinci sate al comunei exsită biserici ortodoxe. Există în total 8 biserici 
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aparţinând diferitelor confesiuni religioase. 

➢ Agrement, sport  

Comuna Bărcănești dispune de un centru cultural, în localitatea Româneşti, unde se 

organizează diferite evenimente de importanţă majoră în viaţa populaţiei din comunitate: 

adunări populare, reuniuni, evenimente culturale, etc. 

 

La nivelul comunei Bărcănești nu există un parc amenajat, unde locuitorii şi vizitatorii îşi 

pot petrece timpul liber. 

 

Infrastructura destinată activităților sportive din comună se compune din: 

• Patru terenuri de sport, în satele Româneşti, Bărcăneşti, Tătărani 

• O sală de sport, în satul Bărcănești 

 

Sala de sport se află în apropierea Școlii Gimnaziale, clădirea sălii de sport școlare cuprinde: 

teren de sport, vestiare și grupuri sanitare pentru băieți și pentru fete. Pentru încălzirea 

spațiului în timpul sezonului rece a fost montată o centrală termică pe lemne. 

II. 4    Aspecte economice   

 

➢ Agricultura 

Principala activitate economică a comunei Bărcănești este reprezentată de cultivarea 

cerealelor : porumb, grâu și cartofi, acestea fiind practicate inclusiv de o mare parte din 

personalul salariat în diferite domenii de activitate. 

 

Din totalul suprafeței teritoriului administrativ al comunei, 84,11 % este reprezentat de 

terenurile agricole. Categoriile de terenuri agricole identificate la nivelul comunei Bărcănești 

sunt următoarele: 

 

Categorii de folosință teren Suprafață Hectare 

• Agricola 3133 

Arabil 2997 

Păşuni 129 

Vii si pepiniere viticole 4 

Livezi si pepiniere pomicole 3 

 

Amplasarea localităţii în  zona de câmpie prezintă condiţii  pedoclimatice favorabile pentru 

culturile vegetale, dar şi pentru creşterea animalelor. În comuna Bărcănești, o suprafață de 

1211 ha este ocupată de culturi de porumb boabe, ceea ce reprezintă 35,78 % din totalul 

terenurilor agricole.  
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Având în vedere că o suprafață de 129 ha din teritoriul administrativ al comunei este 

reprezentată de pășuni, aceasta constituie un factor favorizant pentru creșterea 

animalelor.  

 

Din  datele furnizate de UAT Bărcănești rezultă următoarea situație privind efectivele de 

animale în comuna Bărcănești la nivelul anului 2021: 

 

 
Specii de animale 

 
Număr 

▪ Bovine 623 

▪ Porcine 496 

▪ Ovine 301 

▪ Păsări 17630 

 

Analizând agricultura practicată în comuna Bărcănești, putem aprecia că aceasta se 

caracterizează printr-o fărâmiţare excesivă a terenurilor, existând însă posibilitatea dezvoltării 

fermelor individuale, ca structuri de bază ale agriculturii tradiţionale şi ca suport pentru 

dezvoltarea sistemului agricol competitiv al zonei. Pentru perioada următoare este necesară 

încurajarea tendinţei de grupare a micilor proprietari de teren în asociaţii agricole, justificată 

de lipsa resurselor financiare a producătorilor individuali şi de posibilităţile eficiente pe care 

le oferă exploatarea unui teren mai mare. În acest fel s-ar rezolva și problema valorificării 

produselor, la acest moment nefiind asigurată o piață sigură de desfacere, fiecare producător 

fiind nevoit să-și caute posibilitatea de valorificare. 

 

➢ Activitați economice 

Profilul economic al comunei este marcat în mod deosebit de activități în domeniul agriculturii  

și creșterea animalelor. 

În paralel cu activitatea agricolă, economia comunei este completată și de alte activități cu 

caracter comercial, industrial și prestari de servicii. 

 

Agricultura contemporană nu este una care să poată ocupa întreaga populație a unei 

comunități rurale. De multe ori, ieșirea din agricultură este o soluție mai bună decât încercarea 

creșterii venitului din agricultură, aceasta fiind o tendință contemporană în toate societățile 

rurale cu un grad scăzut de dezvoltare. Dintre barierele care stau în calea dezvoltării micilor 

afaceri nonagricole distingem: lipsa cererii locale, lipsa capitalului, lipsa contactelor de afaceri, 

lipsa competențelor. 

 

În comuna Bărcănești există foarte puține unități economice axate pe producție, promovarea 
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și distribuirea produselor, majoritatea locuitorilor axându-se pe cultivarea viilor și a merilor, 

mai mult pentru comercializarea acestora la nivelul piețelor și târgurilor din zonă. 

 

 

II.5 Administrația publică locală 
 

Comuna este condusă de autorităţilea dministraţiei publice locale, respectiv Consiliul Local ca 

organ deliberativ și Primarul ca organ executiv, care funcţionează în unitatea administrativ 

teritorială a Comunei Barcanesti şi conduc activitatea comunei în conformitate cu prevederile 

OUG 57/2019 și a celorlalte acte normative.  

 

Direcțiile de dezvoltare considerate a fi prioritare pentru comună sunt:  

• reabilitarea / modernizarea infrastructurii rutiere şi a infrastructurii de mediu; 

• valorificarea, conservarea patrimoniului local și promovarea comunității; 

• modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice; 

• creșterea gradului de pregătire profesională a resursei umane,  

• dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale și susținerea procesului de 

învățământ; 

• dezvoltarea infrastructurii medicale și crearea acesului la servicii medicale tuturor 

locuitorilor; 

• susținerea economiei locale, cu accent pe dezvoltarea de proiecte turistice și 

agroturistice, pescuit, acvacultură, agricultură, atragerea investitori si sprijin pentru IMM-

uri; 

• creșterea capacității adminstrative; 

• implicarea cetățenilor în viața comunității și creșterea spiritului civic; 

• reactivarea activităților sportive și culturale; 

• gestionarea situațiilor de risc; 

• creșterea gradului de protecție și incluziune socială; 

• îmbunătățirea eficienței energetice pentru clădiri publice, rezidențiale, iluminat public; 

• protecția mediului și utilizarea energiilor regenerabile și a tehnologiilor nepoluante. 

 

În ceea ce priveşte capacitatea administrativă, având în vedere specializarea pe dezvoltarea de 

proiecte cu fonduri europene din intervalul 2021 – 2027, aparatul administrației publice locale 

necesită a fi extins cu funcționari publici implicaţi în accesarea de fonduri și managementul 

proiectelor. În plus, având în vedere progresele administrației publice locale, una dintre 

necesitățile evidente de la nivel local o reprezintă realizare unui nou sediu pentru administrația 

locală. 

   

Administrația publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale 

administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în Legea 
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nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice: 

✓ principiul descentralizării 

✓ principiul autonomiei locale 

✓ principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local 

deosebit 

✓ principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale 

✓ principiul cooperării 

✓ principiul responsabilităţii 

✓ principiul constrângerii bugetare. 

 

Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 

comunei. Acestea sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi 

executive. Comuna Bărcănești este administrată de un primar și un consiliu local compus din 

13 consilieri. Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea 

componență pe partied  politice: 

 

 

➢ demnitari: 2 ( primar, viceprimar ) 

➢ aparatul de specialitate al primarului: 56, din care : 

• de conducere: 3 

• de execuție: 53 

În subordinea primarului funcționează : 

• Compartiment Cabinet Primar 

• Compartiment audit public intern 

• Compartiment achiziții publice 

• Serviciul Poliție Locală 

• Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 

• Compartiment Centrul Cultural Istoric Mihai Viteazu 

• Viceprimarul 

• Secretarul general 
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În subordinea viceprimarului funcționează : 

• Compartiment administrativ 

• Compartiment situații de urgență și protecție civilă 

 În subordinea secretarului general al comunei se regăsesc: 

• Compartiment resurse umane 

• Compartiment Fond Funciar, cadastru și agricultură 

• Compartiment relații cu publicul 

• Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 

 

➢ Cooperare intercomunitară 

Comuna Bărcănești face parte din: 

▪ Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “ Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor Prahova ”   Obiectivul principal al îl reprezinta implementarea Proiectului 

―Sistem de Management Integrat al Deșeurilor‖ în Județul Prahova, finanțat prin POS 

MEDIU 2007- 2013, având ca scop introducerea unui sistem modern de gestionare a 

deșeurilor, dimensionat cerințelor județului Prahova, prin intermediul căruia toate 

exigențele naționale și europene vor fi îndeplinite.   De   asemenea   Asociația   de   

Dezvoltare   Intercomunitara   ―Parteneriatul   pentru Managementul Deșeurilor 

Prahova‖ va monitoriza funcționarea Sistemului, oferind posibilitatea locuitorilor 

județului Prahova de a respecta Directivele Europene de Mediu, prin colectarea 

selectiva a deșeurilor . 

▪ Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “ Parteneriatul pentru Managementul Apei 

Prahova ” 

▪ GAL DRUMUL VOIEVOZILOR este situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, în 

partea de S-SE a județului Prahova, în vecinătatea orașului Ploiești, fiind străbătut de 

Autostrada A3 București-Ploiești, precum și numeroase drumuri județene și comunale, 

care împreună formează o importantă rețea de transport ceea ce facilitează accesul in 

teritoriu crescându-se astfel potențialul economic al zonei. Teritoriul parteneriatului 

este omogen, are o suprafata de 226,39 kmp, fiind constituit din urmatoarele unităţi 

administrativ-teritoriale ale judeţul Prahova- parteneri publici 20,68℅: Comuna 

Dumbrava, Comuna Bărcănești, Comuna Berceni, Comuna Gherghița, Comuna Olari, 

Comuna Râfov alături de ceilalți 23 membrii, care reprezinta mediul privat, societatea 

civila avand o pondere de  79,32℅ in componenta GAL. 

▪ Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Creștere Ploiești - Prahova care are 

ca scop cooperarea între autoritățile administrative – teritoriale member, pentru a 

exercita, în comun, competențele ce le revin prin lege cu respectarea principiilor 

dezvoltării durabile. 

▪ Asociația Comunelor din România – ACOR, o asociaţie de autorităţi locale, având ca 

membri comunele din România. Numărul membrilor ACOR este de 1.750 comune, din 
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toate judeţele României. Dintre obiectivele ACOR sunt de menționat: 

- armonizarea intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale 

echilibrate a acestora; 

- promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre 

în oricare dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și 

instituțional; 

- crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și organizarea unor 

corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea 

problemelor comunelor; 

- organizarea unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a 

aleșilor locali, a funcționarilor publici, precum și a personalului contractual din 

administrația publică locală a comunelor membre; 

- organizarea, la nivelul filialei județene, în baza unui acord de cooperare, de activități 

stabilite prin lege ca atribuții ale autorităților administrației publice locale în diverse 

domenii, cum ar fi: auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului și 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, serviciile publice comunitare locale de 

evidență a persoanei, controlul privind comercializarea produselor și a serviciilor de 

piață, poliția locală, fără a se limita la acestea; 

 

 

III. STRATEGIA  LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA - rezumat 
 

Viziunea de dezvoltare a Comunei Bărcanești a fost determinată și fundamentată în baza 

rezultatelor analizei actuale a contextului socio-economic, precum și în baza rezultatelor obținute 

în urma procesului de sondare a opiniilor factorilor cheie din domeniile prioritare, cetățenilor, 

administrației publice județene si locale precum și a mediului de afaceri județean si local. Astfel, 

s-a formulat următoarea viziune de dezvoltare a Comunei Bărcănești în orizontul de timp 2021-

2027. 

 

La finalul perioadei de programare 2021-2027, respectiv în perspectiva anului 2027, Comuna 

Bărcănești se va caracteriza prin: 

❖ Accesibilitate facilă, mult îmbunătățită pentru cetățenii rezidenți, turiști și oameni de 

afaceri de la nivel național și internațional  

❖ Reducerea discrepanților în ceea ce privește calitatea vieții cetățenilor din mediul rural 

comparativ cu mediul urbanului mic. 

❖ Acces nediscriminatoriu al populației la servicii publice de calitate, respectiv la serviciile 

de utilități publice (apă, canalizare, energie, gaze naturale, telecomunicații) până la 

educație, sănătate, asistență socială, cultură și agrement, siguranță publică. 

❖ O comună, verde, cu un mediu curat, spații verzi amenajate, cu oportunități atractive 

de petrecere a timpului liber care să valorifice potențialul imens natural și antropic.  
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❖ O comună cu o administrație publică eficientă și aliniată la nevoile cetățenilor prin 

digitalizare, interesată permanent de reducerea birocrației, de oferirea de servicii cât 

mai calitative pentru cetățeni, transparentă și care pune mult accent pe implicarea 

cetățenilor în procesul decizional. 

 

Misiune - Misiunea  UAT  Bărcănești este de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor prin 

valorificarea superioară și durabilă a avantajelor competitive și a resurselor zonei.  

  

 Dezvoltarea durabilă a comunei Bărcănești, prin creşterea competitivităţii economiei locale, 

diversificarea activităţilor economice şi atractivitatea socio-culturală a localităţii, care să 

determine creșterea calității vieții locuitorilor săi. 

 

1. Obiectivele specifice, prioritățile și măsurile asociate 

   Obiectiv specific 1 Dezvoltarea economiei locale şi creşterea competitivităţii acesteia  

Prioritatea 1.1 Creşterea competitivității producătorilor locali 

Măsuri asociate: 

1.1.1. Sprijinirea creării și dezvoltării infrastructurii mediului de afaceri 

1.1.2. Valorificarea inteligentă a potențialului agro-zootehnic, viticol, pomicol și silvicol 

al 

comunității 

Prioritatea 1.2. Dezvoltarea capitalului uman 

Măsuri asociate: 

1.2.1. Stimularea performanțelor în învățământul preuniversitar 

1.2.2. Calificarea/recalificarea în domeniile cu potențial competitiv, în vederea 

configurării condițiilor pentru specializare inteligentă 

1.2.3. Dezvoltarea antreprenoriatului 

Prioritatea 1.3. Dezvoltarea serviciilor de consultanță și expertiză în afaceri competitive 

Măsuri asociate: 

1.3.1. Facilitarea accesului la finanțare, inclusiv a accesului la informațiile cu privire la 

sursele de 

finanțare 

 

   Obiectiv specific 2 Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și 

tehnico-edilitare 

Prioritatea 2.1. Îmbunătățirea mobilității locuitorilor și mărfurilor prin dezvoltarea și 

modernizarea rețelei de  infrastructură rutieră. 

Măsuri asociate: 

2.1.1. Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în vederea îmbunătăţirii conexiunii 

rutiere în 
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cadrul comunei și între localităţile din judeţ 

2.1.2. Reabilitarea, modernizarea și extinderea drumurilor ce deservesc obiective economice 

2.1.3. Dezvoltarea transportului public 

 

Prioritatea 2.2. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare 

Măsuri asociate: 

2.2.1. Elaborarea PUG-ului 

2.2.2. Introducerea, extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelei de apă și canalizare 

2.2.3. Introducerea, modernizarea și extinderea rețelei de gaze naturale 

2.2.4. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de curent electric 

2.2.5. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de iluminat public 

2.2.6. Sprijinirea introducerii și utilizării surselor alternative de producere a energiei, 

respectiv de eficientizare a utilizării energiei în clădirile publice 

Prioritatea 2.3. Îmbunătățirea accesului la TIC, a calității și utilizării acestor rețele de către 

populație, operatori economici și intituții. 

Măsuri asociate: 

2.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de TIC 

 

   Obiectiv specific 3  Protejarea şi conservarea mediului natural 

 Prioritatea 3. Îmbunătățirea calității aerului (reducerea gazelor cu efect de seră), apei și solului 

Măsuri asociate: 

3.1.1 Extinderea zonelor verzi ale localității 

3.1.2. Sprijinirea inițiativelor, programelor și acțiunilor ce vizează utilizarea surselor 

alternative de energie/energie regenerabilă : eoliană, solară, termală, etc. 

3.1.3. Reabilitarea termică a clădirilor 

Prioritatea 3.2 Implementarea managementului integrat al deșeurilor 

Măsuri asociate: 

3.2.1. Încurajarea colectării selective a deșeurilor 

Prioritatea 3.3  Protecția și conservarea habitatelor naturale și a ariilor naturale protejate 

Măsuri asociate: 

3.3.1. Sprijinirea măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale 

3.3.2. Sprijinirea conservării biodiversității și a ariilor naturale protejate 

 

   Obiectiv specific 4 Servicii de educație moderne și performante 

Prioritatea 4.1. Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii de educație 

Măsuri asociate: 

4.1.1. Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii, prin sprijinirea învăţământului primar 

şi gimnazial şi prevenirea abandonului şcolar 

4.1.2 Facilitarea accesului copiilor şi cadrelor didactice la grădiniţe şi şcoli în zonele greu 
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accesibile sau cu transport public deficitar 

Prioritatea 4.2. Susținerea performanței școlare și a specializării inteligente 

Măsuri asociate: 

4.2.1. Susţinerea elevilor cu potenţial intelectual crescut, precum şi a elevilor ce provin 

din familii defavorizate 

4.2.2. Susținerea specializării inteligente, creșterea adaptabilității ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii și adaptarea competențelor absolvenților la cerințele angajatorilor 

 

   Obiectiv specific 5 Dezvoltarea durabilă a turismului și conservarea patrimoniului 

cultural 

Prioritatea 5.1. Dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural identitar 

Măsuri asociate: 

5.1.1. Elaborarea unei strategii de marketing pentru promovarea patrimoniului cultural și 

a unei    agende de evenimente culturale, în strânsă corelare cu patrimoniul cultural 

Prioritatea 5.2. Promovarea și valorificarea patrimoniului natural 

Măsuri asociate: 

5.2.1. Facilitarea punerii în valoare a potenţialului natural al zonei 

5.2.2. Crearea și dezvoltarea zonelor turistice, sportive și de agrement 

 

   Obiectiv specific 6 Servicii de sănătate și sociale de calitate 

Prioritatea 6.1 Îmbunătățirea infrastructurii unităţilor medicale şi a celor de protecţie socială 

Măsuri asociate: 

6.1.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea clădirilor și spațiilor unităților 

medicale şi de protecţie socială 

Prioritatea 6.2. Dezvoltarea serviciilor sociale locale 

Măsuri asociate: 

6.2.1. Consolidarea managementului sistemului de asistență socială la nivelul 

administrației publice locale 

 

   Obiectiv specific 7 Dezvoltarea capacităţii administrative 

 Prioritatea 7.1.  Dezvoltarea capacităţii administrației publice locale 

Măsuri asociate: 

7.1.1. Dotarea cu tehnologie IT modernă și performantă, care să permită implementarea unor 

soluții software integrate de gestionare ușoară rapidă și modernă a activității curente a 

administrației publice 

7.1.2. Simplificarea procedurilor birocratice și administrative pentru cetățeni și mediul de 

afaceri, 

prin încurajarea furnizării şi utilizării e-guvernării. 

7.1.3. Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din administrația publică 
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locală (inclusiv decidenții politici). 

7.1.4. Modernizare sediu administrativ și infrastructură 

7.1.5. Siguranţa cetăţenilor comunei 

7.1.6. Sprijin pentru lăcaşurile de cult (biserici) 

 

 

IV. ANALIZA NEVOILOR - disfuncționalități 
 

CHESTIONAR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA ACTUALĂ A DIGITALIZĂRII – DATELE DIN CHESTIONAR 

SUNT  UTILIZATE PENTRU REALIZAREA STRATEGIEI LOCALE DE TRANSFORMARE DIGITALA   

 

Rezultatele obținute în urma analizei  raspunsurilor obținute pe baza chestionarului aplicat UAT 

Bărcănești  au generat urmatoarea configurație a cerințelor locale . 

 

Aspect Status-quo Cerinta  

 

Numar sate componente 5 localitati - 

Fibra optică Da, furnizori Telekom, RCS&RDS - 

Cate sate dețin fibră optica Toate 5 - 

Conexiune internet RDS&RCS- DigiNet,300Mbs - 

Rețea UAT Fir și wireless - 

Platforma hard UAT Stații și 5 unit laptop Up-grade și un numar mai mare de 

unitati mobile - laptop 

Date tehnice echipamente IT 

/UAT 

Procesor Intel i3, i5  
Memorie RAM 4GB, 8GB 
Hard disk 500 GB si SSD 256 GB 
Sistem de operare  Windows 10 
PRO 
 

Up-grade 

Servere proprii Da, 3x unit : contabilitate, taxe si 

impozite,registru agricol 

- 

Climatizare, generator 

curent 

da - 

Unitate (scanner, printer...) KONICA MINOLTA BIZHUB 224 E,  
HP LASER JET PRO M402DN,  
BROTHER 8520 TN,KONIKA 
MIOLTA BIZHUB 284e, BROTHER 
7055, HP LASER JET P 112, HP 
LASER JET P 1102, HP LASER JET P 
1020, XEROX PHASER 3020, 

- 
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KONICA MINOLTA BIZHUB 4050, 
KONICA MINOLTA BIZHUB 224 
COLOR, BROTHER 2130 . 
 

Soluții backup Server, hard extern  NAS 

Antivirus  Kaspersky, Bitdefender - 

Programe /soft rulat 1.Arhivare electronica, modul 

registru agricol national  

2.Soft de tip plug-in ,  eXpert 

bugetar, Forexbug (furnizori :  

DATIS SRL, ADI Com SRL, 

KRYNADA Smart SRL) 

Pentru departamentele : fond 

funciar /cadastru, contabilitate, 

taxe, registru agricol, chirii 

Soft integrat 

Servicii Cloud  NU De realizat 

Configuratia site UAT Ultima reconfigurare 2019 De actualizat 

Sistem electronic informare 

cetateni 

Site  UAT - 

Retea publica internet, Wi-Fi NU De realizat 

Cursuri abilitati digitale 

angajati UAT 

NU este cazul NB- in programul asumat de 

Romania pentru transformare 

digitala este recomandat cursul de 

abilitați digitale pentru toti 

angajatii din sistem, cat si pentru 

cetateni si operatori privati 

Sistem supraveghere video Da, 34x camere, 2017/ 2022 - 

Consiliul local – gestionare 

activitate – soft  

NU De realizat 

Responsabil IT , anagjat UAT NU, colaborare externa 1 post IT-ist 

Soft administrare circuite 

administrative  

NU De realizat 

Registratura electronica  da De realizat 

Registre electronice 

individuale sau clonarea 

registrului general 

NU De realizat 

Iluminat public Led nedimabil Telemanagement 
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Exista sistem de genstionare 

a consumului de energie 

electrica  

NU De realizat 

Scoala inteligenta ( 

echipamente IT) 

Da, videoproiector, internet, 

inregistrare video 

Echipament insuficient 

Baza date GIS da - 

PUG format digital  NU De realizat 

 

 

V. ASUMAREA VIZIUNII  SMART VILLAGE 
 

Strategia de digitalizare are ca scop identificarea și definirea etapelor procesului de transformare 

digitală a comunei, precum și stabilirea măsurilor necesare a fi implementate pentru producerea 

transformării digitale. Transformarea digitală este definită de Comisia Europeană19 ca un proces 

de integrare a tehnologiilor digitale de către actorii relevanți ai unei comunități: instituții ale 

administrației publice, companii, organizații non-guvernamentale; și la impactul acestor 

tehnologii asupra societății. 

 Dezideratul planificării strategice a transformării digitale este de a contribui la scopul strategiei 

digitale a UE, și anume ca transformarea digitală să fie în avantajul cetățenilor și întreprinderilor 

și să contribuie, în același timp, la crearea unei dezvoltări sustenabile și durabile. 

Procesul transformării digitale a comunei Popești va avea în vedere cel puțin nevoile, etapele și 

obiectivele cuprinse în conceptul de Smart Village. Acest concept al Satului inteligent descrie 

comunitățile rurale care iau inițiative în vederea identificării de soluțiile digitale. 

Abordările de tip Smart Village20pot asigura că nevoile și prioritățile din mediul rural sunt 

abordate la nivel loial și ajută la conectarea acțiunilor la nivel de bază cu strategiile naționale și 

regionale de digitalizare. 

Majoritatea strategiilor digitale iau în considerare nivelul și calitatea resurselor digitale 

disponibile în diferite zone rurale, fără ca acestea să evalueze tipurile de funcții digitale pe care 

satele le pot îndeplini. 

Pe de altă parte viziunea Satelor inteligente, care demarează procesul de digitalizare rurală, are 

în vedere necesitatea de a se alinia cu zonele mai urbanizate din punct de vedere al resurselor 

digitale, și proiectarea de soluții digitale dintr-o perspectivă rurală și realizarea de funcții digitale 

în care comunitatea  rurală poate deveni un jucător realist într-un ecosistem digital mai larg. 

Pentru a asigura că strategiile digitale creează beneficii și condiții pentru Smart Villages la nivelul 

comunităților rurale, trebuie să existe o abordare a tuturor celor trei componente ale decalajului 

digital și în paralel să fie luate în considerare nevoile specifice ale fiecărei zone rurale și peisajul 

existent în momentul stabilirii direcțiilor de acțiune. 
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Cele trei componente ale decalajului digital sunt reprezentate de existența și gradul de dezvoltare 

a următoarelor elemente: 

• Infrastructura de bandă largă - BB 

• Mecanismele de promovarea adoptării serviciilor digitale 

• Abilitățile digitale și alfabetizarea digitală a cetățenilor 

 

Transformarea digitală a unei comune presupune parcurgerea a cinci stadii21 de dezvoltare, 

ținând cont de punctul de pornire și de tipul de funcțiune și/sau nivelul de transformare stabilit 

ca obiectiv. În graficul de mai jos sunt descrise cele cinci stadii și caracteristicile comunităților în 

fiecare stadiu de transformare.10  

În procesul de transformare digitală, conceptul Smart Village include următoarele direcții 
strategice : 

• Digitizare/digitalizare/transformare digitală 

• Mediu/dezvoltare durabilă – apă, aer, sol, salubritate 

• Energie regenerabilă 

• Sănătate  

• Educație 

• Economie 

• Conștientizare și implicare civică 
 

Pentru fiecare dintre aceste verticale/domenii au fost stabilite de a lungul timpului în literatura 

de specialitate factori strategici cu scopul de a descrie nevoi și soluții. Verticalele sunt: 11 

- Smart Governance,  

- Smart Environment,  

- Smart  Mobility,  

- Smart Economy  

- Smart Citizen și  

- Smart Living 

 

➢ Smart Governance subliniază faptul că administrațiile publice au nevoie de sisteme și 

instrumente inteligente pentru o coordonare eficientă între diverse departamente, pentru a avea 

acces la date în timp real, pentru un schimb optim de informații și pentru furnizarea unor servicii 

performante către cetățeni. Direcții și subdomenii majore: 

 
10 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade, Com/2021?118 final. 
Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021DCO118  
20EU RURAL REVIEW Nr. 26, SATE INTELIGENTE REVITALIZAREA SERVICIILOR RURALE, online: https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/rural_review_26-snmart-villages-ro-v11-web.pdf  

 
11 principalele vertical Smart City, online:https//romaniansmartcity.ro/principalele-verticale-smart-city 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021DCO118
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/rural_review_26-snmart-villages-ro-v11-web.pdf
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• Participare și Incluziune 

• Transparență și acces la informații 

• Servicii publice și sociale 

• Guvernare pe mai multe niveluri 

• Administrarea eficientă a municipalității 

   

➢ Smart Environment propune introducerea unor soluții inteligente de gestionare a 

mediului înconjurător, precum: monitorizarea calității aerului, optimizarea consumului de 

energie și electricitate, apă și urmărirea deșeurilor; având ca rezultat reducerea emisiilor 

GES, scăderea cantității de deșeuri solide pe persoană și economisirea resurselor de apă 

potabilă. Direcții și subdomenii majore: 

• Gestionarea deșeurilor 

• Emisia de echivalent CO2 

• Managementul durabil al resurselor 

• Prevenirea poluării 

  

➢ Smart Mobility urmărește implementaree de sisteme de transport mai inteligente, mai 

sigure și mai eficiente, prin utilizarea noilor tehnologii digitale. Direcții și subdomenii 

majore: 

• Management trafic urban 

• Transport public 

• Infrastructură de transport 

• Infrastructură inteligentă 

• Accesibilitate 
 

➢ Smart Economy verticală identificată ca răspuns la schimbările continue din sectoarele 

economice, datorită progresului tehnologic, și de pe piața muncii. Astfel scopul acestui 

factor strategic este să propună comunităților să dezvolte strategii și să adopte măsuri 

pentru a aborda noile joburi (meseriile viitorului) care vor sta la baza industriei 4,0 și a 

economiei inteligente. Direcții și subdomenii majore: 

• Inovație 

• Interconectare locală și globală 

• Productivitate 

• Flexibilitate și ocuparea forței de muncă 

 

➢ Smart Citizen  care pune accentul pe nivelul de instruire digitală și ansamblul 

competențelor digitale ale cetățenilor care se transpun în capacitatea acestora de a fi pro-

activi și participarea prin mijloace diverse la luarea deciziilor la nivelul comunității. Direcții 

și subdomenii majore: 
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• Nivel de calificare 

• Învățare pe tot parcursul vieții 

• Creativitate și flexibilitate 

• Participarea la viața publică 

  

➢ Smart Living ce include domenii cheie cu impact direct asupra calității vieții cetățenilor 

comunității. Această verticală propune gestionarea înțeleaptă a instalațiilor, spațiilor 

publice și serviciilor care utilizează tehnologii TIC pentru a pune accentul pe 

îmbunătățirea accesibilității utilizărilor și se apropie de nevoile cetățenilor. Direcții și 

subdomenii majore: 

• Turism 

• Cultură și timp liber 

• Servicii medicale 

• Acces la tehnologie 

• Bunăstare și incluziune socială 

• Gestionarea spațiilor publice 

 

Factorii strategici12  pentru satele inteligente, acționează ca un catalizator pentru dezvoltare și 

ajută comunitățile rurale să se angajeze într-un proces de transformare digitală, indiferent de 

punctul lor de plecare, și să devină inovatori digitali, precum și creatori de valoare economică, 

socială și de mediu. În acest context pentru dezvoltarea comunităților se pot include măsuri 

precum: 

o Eliminarea decalajelor digitale dintre zonele urbane și cele rurale 

o Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității TIC în zonele rurale 

o Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și 

TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori 

o Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și transparentizare 

pentru furnizarea de servicii publice adaptate schimbărilor sociale și nevoilor 

comunităților locale 

o Folosirea datelor din comunitate. Utilizarea soluțiilor digitale pentru a asigurarea 

beneficiilor unui standard de viață cât mai ridicat și modern, păstrând în același timp 

valorile, tradițiile și obiceiurile comunităților rurale, a identității rurale. 

 
12 Smart Villages – how to ensure that digital strategies benefit rural commmunities, online: 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/smart-villages_orienations_digital-strategies.pdf  

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/smart-villages_orienations_digital-strategies.pdf
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o Conectivitatea îmbunătățită are rolul de a stimula creșterea calității vieții și standardul de 

trai în zonele rurale prin: servicii mai bune, acces mai bun pentru locuri de muncă și soluții 

mai bune pentru mediul înconjurător. 

Deși digitalizarea și dezvoltarea capacității de inovare sunt elemente esențiale ale actualelor 

instrumente ale politicii publice, există o gamă întreagă de noi oportunități digitale pentru 

sprijinirea creșterii locurilor de muncă, calității vieții și atractivității teritoriale, încă nefolosită. 

Pentru a sprijini transformarea digitală, infrastructura trebuie să depășească disponibilitatea 

rețelelor de broadband și wireless. Componente ce pot fi incluse, de exemplu, sunt un sistem 

inteligent și o rețea de senzori care poate furniza date în timp real, senzori pentru dezvoltarea de 

aplicații în diverse sectoare, instrumente de energie inteligentă și alte tehnologii bazate pe 

Internet of Things. 

De asemenea, printre inovațiile care pot fi implementate în cadrul procesului de transformare 

digitală se numără și platformele comune care combină aspecte tehnice esențiale pentru 

operarea durabilă a serviciilor digitale în zone rurale, și platformele care permit transferul 

bunelor practici în ce privește abordările către alte comunități. 

Comunitatea rurală care parcurge procesul transformării digitale, implementând într-un mod 

eficient setul de măsuri și tipurile de soluții menționate mai sus, cu toate acestea dezideratul unui 

mediu rural digitalizat și competitiv nu rezidă numai în dezvoltarea unui ecosistem cuprinzând 

componentele descrise. Pentru a obține o valoare adăugată din investițiile în infrastructura de 

bandă largă, comunitățile rurale trebuie să înțeleagă utilitatea aplicațiilor digitale și beneficiile 

utilizării active ale acestora. 

În orașe este probabil să fie un număr suficient de aplicații vizibile pentru a valorifica efectele 

soluțiilor digitale în noi investiții și în afaceri, dar în zonele rurale pot fi mulți rezidenți care nu 

cunosc potențialele aplicații ce pot fi utilizate în domenii precum sănătate, învățământul 

mobilitatea, logistica, etc. pentru a evita subutilizarea infrastructurii și soluțiilor digitale de către 

cetățeni, este important necesară identificarea celor mai eficiente modalități de proiectare, 

testare și prezentare a aplicațiilor cu comunitatea rurală. 

Un mesaj cheie din partea Grupului tematic al REDR13 pentru Smart Villages este ca o 

conectivitate super-rapidă nu este singura condiție a succesului și că mai multe comunități locale 

din Europa demonstrează că prin reunirea cetățenilor, întreprinderilor, autorităților locale 

împreună cu furnizorii de servicii și infrastructură digitale pentru a agrega cererea și pentru a crea 

un cadru viabil pentru investiții, au reușit adaptarea la circumstanțele concomitent cu depășire 

decalajelor digitale. 

 
13 EU RURAL REVIEW Nr. 26, SATE INTELIGENTE REVITALIZAREA SERVICIILOR RURALE, online: 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrpublications/rural_review_26-smart-villages-ro-v11-web.pdf 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrpublications/rural_review_26-smart-villages-ro-v11-web.pdf
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Fundamentul Smart Village presupune așadar dezvoltarea sustenabilă și durabilă a comunității 

prin utilizarea tehnologiilor digitale și de telecomunicații, prin inovații și prin creșterea nivelului 

cunoștințelor. Transformarea digitală  în toate etapele sale are ca scop sprijinirea autorităților și 

cetățenilor, în vederea monitorizării și gestionării eficiente a propriilor active. 

Digitalizarea sau accesarea resurselor digitale pentru unul sau mai multe paliere ale sectoarelor 

de activitate, ale infrastructurii sau a serviciilor publice existente la nivelul comunei nu vor 

produce efecte pe termen lung fără existența unei corelări și planificări. Este esențial ca 

dezvoltarea, structurarea și implementarea strategiilor rurale digitale inteligente să fie 

caracterizată de o abordare inovatoare la fiecare nivel al ecosistemului digital. 

 

VI. DIRECTII STRATEGICE  –      TRANSFORMARE DIGITALA 
 

Obiectiv general  - Digitalizarea economiei și a societății - Conform raportului din 2019 privind 

progresul digital al României, țara se situează pe penultimul loc (27) în ceea ce privește indicele 

economiei și societății digitale (DESI) 

România înregistrează cele mai bune rezultate la dimensiunea „Conectivitate (locul 22), datorită 

disponibilității pe scară largă a rețelelor fixe de bandă largă de mare și foarte mare viteză, 

proporția gospodăriilor acoperite fiind de aproximativ 87% (sub media UE de 97%) iar utilizarea 

acestor servicii fiind de 66% (sub media UE de 77%) 

Acoperirii serviciilor de bandă largă de foarte mare viteză, de care beneficiază 39% din zonele 

rurale (peste media UE de 29%). Proporția locuințelor din mediul rural care beneficiază de 

abonamente la servicii de bandă largă de mare viteză (≥30Mbps) este mult mai mare (55%) decât 

media UE de 41%14 

Industria tehhnologiei informației și a comunicațiilor, high-tech-ul, nanotehnologiile și industria 

materialelor avansate cunoaște în prezent o dezvoltare fără precedent. Mai mult, România este 

recunoscută pe plan internațional pentru forța de muncă bine pregătită în domeniul TIC și pentru 

dinamica industriei TIC românească. a. TIC Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) este 

denumirea care se oferă unui ansamblu de instrumente şi resurse tehnologice utilizate pentru a 

comunica şi pentru a crea, difuza, stoca şi gestiona informaţia destinată procesului educativ. 

Tehnologia informației și a comunicațiilor este tehnologia necesară pentru prelucrarea 

(procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației, în particular prin 

folosirea computerelor. 

 
14 European Innovation Scoreboard 2019, Comisia Europeană, Directoratul General pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, 

online: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en Regional Innovation Scoreboard2019, Comisia 

Europeană, Directoratul General pentru Industrie și Întreprinderi, online: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-

figures/regional_en 

 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
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➢ Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

(POCIDIF) 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare va finanța 

intervenții în domeniile cercetării, dezvoltării şi inovării/specializării inteligente și în domeniul 

digitalizării la nivelul administrației publice centrale, finanțate fie prin granturi, fie prin 

instrumente financiare cu respectarea regulilor de Ajutor de Stat, după caz, pentru a răspunde 

provocărilor identificate la nivel național. Acesta își propune crearea în România a unui ecosistem 

care potențează competitivitatea societății în contextul schimbărilor tehnologice, plecând de la 

nevoile de dezvoltare identificate prin Strategia Națională și cele 8 Strategii Regionale de 

Specializare Inteligentă și urmărește atingerea potențialului tehnologiilor digitale pentru crearea 

de noi oportunități de dezvoltare atât pentru sistemul public, cât și pentru mediul de afaceri. 

Prioritățile de investiții care urmează a fi finanțate în cadrul POCIDIF, sunt: 

1. Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi nternaţional; 

2. Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate 

tipurile de inovare; 

3. Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învăţământ superior; 

4. Dezvoltarea capacităţii CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor; 

5. Dezvoltarea capacităţii CDI a întreprinderilor mari; 

6. Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic; 

7. Digitalizarea în educație; 

8. Digitalizarea în cultură; 

9. Digitalizarea în administrația publică centrală; 

10. Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare. 

   Obiective specifice: 

- OS (I) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 

- OS (II) Îmbunătățirea conectivității digital 

- OS(III) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială 

și antreprenoriat 

Beneficiari eligibili: Institute de învățământ superior, INCD-uri/ICAR-uri, întreprinderi, 

parteneriate. 

 

➢ Programul Europa Digitala 2021-2027 

Tranziția digitală reprezintă o componentă cheie pentru prosperitatea și reziliența viitoare la 

nivelul Europei. Cu un buget propus de aproximativ 8,2 miliarde Euro (9,2 miliarde Euro în prețuri 

curente), Programul Europa Digitală vizează construirea capacităților digitale strategice ale Uniunii 
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Europene și facilitatea dezvoltării pe o scară largă a tehnologiilor digitale esențiale, precum 

aplicațiile bazate pe inteligența artificială și instrumentele de ultimă generație din domeniul 

securității cibernetice. 

 

Obiectivul general al programului constă în sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor și 

favorizarea unei mai bune valorificări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare 

și dezvoltare tehnologică, precum și modernizarea unor sectoare specifice de interes public, în 

beneficiul întreprinderilor, mai ales al IMM-urilor, și al cetățenilor din întreaga Uniune. În plus, 

programul urmărește să îmbunătățească nivelul de competitivitate al Uniunii și reziliența 

economiei sale. 

 

Programul Europa Digitală va asigura finanțare pentru proiecte din domenii esențiale, cum sunt: 

supercalculul (2,4 miliarde Euro), inteligență artificală (2,2 miliarde Euro), securitate cibernetică 

(1,8 miliarde euro), competențe digitale avansate (600 milioane Euro) și asigurarea unei utilizări 

pe scară largă a tehnologiilor digitale la toate nivelurile economiei și societății (1,2 miliarde euro). 

 

Finanțarea proiectelor menite să consolideze calculul de înaltă performanță va fi benefică pentru 

domenii precum serviciile medicale, protecția mediului și securitatea. Sprijinul pentru 

răspândirea utilizării inteligenței artificiale va include, de exemplu, asigurarea unui acces 

îmbunătățit la infrastructura de testare a inteligenței artificiale. 

 

Programul va susține organizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale 

avansate pentru forța de muncă și pentru studenți, precum și pentru întreprinderile mici și mijlocii 

și pentru administrațiile publice. Asigurarea finanțării va face posibilă garantarea unui acces 

simplu, fiabil și fără sincope la serviciile publice digitale, spre exemplu prin extinderea 

interoperabilității serviciilor publice la nivelul întregii UE. 

 

Centrele europene de inovare digitală vor avea un rol central în punerea în aplicare a programului 

și în stimularea adoptării pe scară largă a tehnologiilor digitale avansate de către întreprinderi, 

inclusiv IMM-uri, organismele publice și mediul academic. Aceste centre vor reprezenta o 

răscruce la care se vor întâlni, pe de o parte, industria, întreprinderile și administrațiile aflate în 

căutarea unor noi soluții tehnologice și, pe de altă parte, companiile care pot oferi soluții gata de 

introdus pe piață. Fiind răspândite pe o suprafață geografică largă în Europa, centrele vor juca un 

rol esențial în punerea în aplicare a programului. 

 

Programul Europa Digitală a fost dezvoltat în regim de complementaritate cu alte programe care 

sprijnă transformarea digitală, precum Orizont Europa, dar și cu Mecanismul pentru 

interconecarea Europei. 
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  Procesul de transformare digitală nu se rezumă doar la proiecție de viitor. Viziunea comunei  

Bărcănești  reprezintă baza pentru dezvoltarea strategiei de creștere digitală, ca parte a strategiei 

de dezvoltare a localității, care să permită investiții în produse și servicii TIC (tehnologia 

informației și comunicațiilor). Pentru sustenabilitate pe termen lung investițiile publice din 

bugetul local sau fonduri europene vor cuprinde și investiții pentru introducerea rețelelor de 

generație viitoare, pentru a se asigura accesul la internet în bandă largă, contribuind astfel la 

transformarea zonelor rurale în sate inteligente. 

Viziunea de digitalizare a comunei  Bărcănești trebuie să înglobeze materializarea în timp a unor 

politici publice benefice comunității locale și cetățenilor comunei, ca cetățeni europeni. 

În aceste condiții, comuna   Bărcănești trebuie să se dezvolte ca un sat european, cu standarde 

de calitate aferente fiecărui domeniu cheie.  infrastrustură, digitalizare, industrie, agricultură, 

servicii publice și comerciale, resurse umane, asistență socială, educație. Sănătate, siguranța 

cetățeanului etc. dar și să mobilizeze activ la nivel regional potențialul existent. 

Comuna  Bărcănești , are nevoie de o viziune clară pentru a putea orienta eforturile proprii și de 

o strategie care să sublinieze rolul important ce revine valorificării potențialului de absorbție a 

fondurilor europene. 

Consolidarea unei definiții și dezvoltarea unei viziuni și strategii pentru sat inteligent pe termen 

lung, ajută la crearea de noi structuri pentru o cooperare mai strânsă, inclusiv în planificare 

teritorială, servicii de bază educație, consolidarea capacităților, investiții și acțiuni coordonate, 

servind atât oamenii cât și mediul înconjurător.  

Succesul în transformarea digitală depinde de mulți factori. Deși tehnologia nu este neapărat 

soluția unică, există câteva domenii cheie care ar trebui dezvoltate pentru a obține un rezultat 

notabil. 

Având în vedere progresul tehnologic și nevoile de modernizare a zonelor rurale, am identificat 

5 domenii majore de acțiune care pot defini Viziunea Smart Village privind transformarea digitală 

a comunei . 

Obiectivul general al Strategiei de digitalizare a comunei  Bărcănești 2021-2027, este definit 

astfel:  

Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității Primăriei comunei  Bărcănești, 

prin automatizarea proceselor interne, digitalizarea documentelor necesare transpunerii online a 

serviciilor oferite cetățenilor, eficientizarea managementului de date și a comunicării, 

perfecționarea structurii de procese, de controale, de proceduri IT existente, de sisteme 

informatice și de aplicații informatice, în vederea creșterii gradului de îndeplinire a obiectivelor, 

asumate prin SDL. 

 

➢ DIRECTIA STRATEGICA   1. INTERCONECTARE 
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CETĂȚEAN                           MEDIU PRIVAT                              AUTORITĂȚI 

 

O parte din problemele întâmpinate de cetățeni și companii în relația cu sectorul public, dar și de 

instituțiile publice în încercările lor de digitalizare, este lipsa interoperabilității sistemelor 

informatice și a aplicațiilor existente, deficiențele în interconectarea bazelor de date folosite și 

inexistența unor standarde comune. 

Stabilirea standardelor de interconectare la o viitoare platformă de date va facilita crearea unei 

rețele care va cuprinde organizații publice și private, prin intermediul căreia se vor oferi 

companiilor și cetățenilor servicii digitale complexe. 

Aplicația de Registratura electronică operează cu Numărul Unic de Înregistrare, se corelează cu 

aplicațiile care transmit documente on-line (de exemplu formulare on-line sau programările on-

line) și cu e-mailurile transmise de cetățeni, trimite automat numărul de înregistrare către 

petenți, asigură circuitul documentelor intrate pe tot parcursul rezolvării acestora, trimite 

petenților, persoane juridice sau fizice, răspunsul la solicitări; conține cele 35 de registre uzuale 

din administrația publică locală; registrele au setări individuale și pot fi configurate niveluri de 

acces pentru fiecare utilizator; documentele care ies prin registratura electronică pot fi semnate 

digital; în acest mod problemele cetățenilor pot fi soluționate operativ, în interiorul termenelor 

legale, fără întârzieri sau omisiuni și fără a mai fi necesară prezența fizică a cetățenilor la instituția 

publică. 

 

Programarea la ghiseu se poate face prin intermediul unui dispozitiv fizic conectat la baza de date 

a aplicației care gestioneaza inclusiv programările realizare prin intermediul aplicației; 

programările sunt repartizate automat, funcție de algoritmul stabilit de către administratorul 

aplicației; programările sunt afișate și pe un display poziționat în spațiul public de așteptare de la 

sediul instituției; astfel, timpul de așteptare pentru cetățeni este redus la minim iar funcționarii 

publici au posibilitatea să-și organizeze și eficientizeze timpul de lucru cu publicul. 

 

➢ DIRECTIA STRATEGICA  2. SUSTENABILITATE 

Chiar dacă nu e definit mereu ca un principiu esențial, el se regăsește în toate inițiativele, astfel 

se dorește crearea unor comunități sustenabile din punct de vedere economic, social și mediului. 

Digitalizarea poate aduce serviciile mai aproape de consumatori, reduce costurile și poate avea 

un impact major asupra calității vieții în mediul rural – acolo unde schimbările structurale sunt 

rapide iar distanțele fizice către servicii, inclusiv de sănătate și asistență/îngrijire socială, sunt în 

creștere. 

Digitalizarea și modernizarea tehnologiilor și echipamentelor smart în comuna  Bărcănești, duc 

la creșterea calității serviciilor la un nivel calitativ superior concomitent cu reducerea costurilor 
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fiind astfel și premisă a sustenabilității investiției în strânsă legătură cu eliminarea tehnologiilor 

dăunătoare mediului. Componențele cheie ale designului instituțional care influențează 

implementarea și sustenabilitatea pe termen lung a procesului de transformare digitală sunt: 

• Structura instituțională 

• Cultura instituțională 

• Elementele de control 

Capabilitatea cheie a instituției pentru a asigura sustenabilitatea din această perspectivă este 

inteligența strategică. Înțelegerea principalelor tendințe tehnice, sociale și economice, mail ales 

cele specifice economiei digitale va oferi instituției claritate, siguranță și proactivitate în creșterea 

ratei de adopție a soluțiilor digitale care definesc funcționarul public virtual. 

Aici se regăsesște utilitatea digitalizării procesului complex al Controlului Intern Managerial din 

instituția publică; conține toate standardele și procedurile prevăzute de lege, permite urmărirea 

realizării sarcinilor, permite conducătorului instituției să monitorizeze indicatorii de performanță; 

actualizeaza periodic procedurile în funcție de neconformitățile și de riscurile descoperite prin 

Registrul Riscurilor, pune la dispoziție organigrama dinamică prin care se eficientizează timpii de 

lucru și performanța individuală; digitalizarea acestui proces fundamental pentru performanța 

instituției publice contribuie substanțial la creșterea calității serviciilor publice și a gradului de 

satisfacție a cetățenului față de instituție. 

 

➢ DIRECTIA STRATEGICA   3. INFRASTRUCTURA DIGITALĂ 

Crearea unei infrastructuri digitale de mare viteză în zonele rurale, împreună cu educația digitală 

și instruire, trebuie să reprezinte o prioritate continuă pentru investiții. 

Digitalizarea instituțiilor publice 

• Digitalizarea proceselor interne la nivelul administrației publice locale, în vederea 

dezvoltării capacității instituționale. 

• Implementarea unor măsuri privind digitalizarea documentelor, necesare transpunerii 

online a serviciilor oferite cetățenilor, pentru reducerea timpului de procesare a acestora. 

• Modernizarea administrației, prin eficientizarea managementului de date, în vederea 

creșterii gradului de îndeplinire a obiectivelor. 

• Perfecționarea structurii de procese, de controale, de proceduri IT existente, de sisteme 

informatice și de aplicării informatice, în vederea îmbunătățirii activității instituției. 

• Implementarea serviciilor publice electronice pentru antreprenori, în vederea reducerii 

birocrației. 

• Orientarea către comunitate, prin facilitarea accesului online la serviciile publice pentru 

cetățeni. 

• Creșterea transparenței decizionale în cadrul administrației publice, prin accesul online la 

informații actualizate, cu privire la dezvoltarea rurală a comunei. 
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• Programarea audiențelor, în conformitate cu graficul de disponibilitate a funcționarilor 

publici sau a aleșilor locali care participă la acestă formă de interacțiune cu cetățenii; la 

programarea audienței, cetățeanul are posibilitatea să descrie problema, să atașeze 

documente, imagini, filme care documentează obiectul audienței; pe de altă parte, 

factorii publici responsabili pot pregăti din timp, tot în interiorul aplicației, digital, a 

documentelor necesare soluționării problemei supuse audienței; aplicația conține 

informații despre domeniile administrației publice locale, astfel încât cetățeanul să-și 

orienteze solicitarea de audiență cît mai precis căre factorul decizional; audiențele 

programate pot fi față în față sau on-line, prin intermediul serverului de video-streaming 

configurat în aplicație; la finalul audienței, cetățenul primește soluționarea direct în 

contul său din aplicație; 

• Aplicația permiteplata impozitelor și taxelor locale prin intermediul telefonului mobil, 

fapt care conduce la economia de timp dar și la creșterea gradului de încasare a acestora. 

Aplicația se conectează direct la ghișeul unic, are o intefață prietenoasă și intuitivă.   

 

Educație digitală 

Această strategie de digitalizare își propune ținte ambițioase în domeniul educației, iar atingerea 

acestora este extrem de necesară, pentru a nu adânci și mai tare disparițiile dintre accesul la 

educație al grupelor defavorizate și populația cu venituri medii sau mari din comuna  Bărcănești. 

Prin strategie, se are în vedere dotarea unităților de învățământ cu infrastructură și resurse 

tehnologice adaptate (materiale didactice digitale, îmbunătățirea curriculei și adaptarea la stilul 

individual de învățare, relația părinte profesor, inovarea în predare) dar și alfabetizarea digitală 

a localnicilor. 

Dacă până acum nu a existat o Strategie de Digitalizare a Educației în România, acum există și vă 

invităm să ne fiți în continuare alături în acest demers.  Ministerul Educației afirmă ca :„Am 

coordonat un proces atipic, în sensul în care acesta a fost încă din primul moment deschis către 

întreaga societate și în mod deosebit către profesioniști, iar ritmul a fost unul impus de nevoia de 

recuperare urgentă a decalajului. A fost o activitate susținută în toată această perioadă, poate 

cel mai accelerat proces de consultare pentru un domeniu atât de vast, însă nevoia acută și 

oportunitatea contextului în care ne aflăm ne-au motivat să depășim rigorile pe care un astfel de 

proces le implică. Conceptul în jurul căruia lucrăm este SMART, ceea ce presupune că, cel puțin de 

data aceasta, trebuie să gândim creativ, out of the box.  ” 

 

➢ DIRECTIA STRATEGICA 4. TEHNOLOGII ȘI ECHIPAMENTE SMART DE SECURITATE 

Proiectele din această sferă vizează crearea unui mediu digital sigur care să inspire încredere 

cetățenilor în utilizarea tehnologiilor digitale, datorită siguranței și protecției datelor. 

• Sisteme de supraveghere și monitorizare a spațiului public 
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Necesitatea implementării unui sistem de monitorizare și supraveghere a spațiului public 

pornește de la lipsa infrastructurii necesare pentru monitorizarea spațiului public și pentru 

detectarea rapidă a evenimentelor care pot reprezenta potențiale amenințări. 

În plus, sistemul de supraveghere video, va contribui la eficientizarea acțiunilor specifice de 

combatere și prevenire a criminalității și va permite intervenția operativă în cazul unor 

amenințări la adresa integrității persoanelor. 

• Sisteme inteligente de gestiune  a rețelelor edilitare (încălzire, iluminare, prevenirea 

incendiilor). 

• Iluminat public inteligent prin telegestiune 

Corpurile de iluminat prin telegestiune au capacitatea de a reacționa și a-și diminua intensitatea 

luminoasă și implicit consumul de energie electrică în funcție de semnalele primite de la senzorii 

de mișcare și/sau de intensitate luminoasă. 

Aceste caracteristici duc la creșterea calității serviciului de iluminat public concomitent cu 

reducerea costurilor fiind astfel și premisă a sustenabilității investiției în strânsă legătură cu 

eliminarea tehnologiilor dăunătoare mediului, cu toate că iluminatul public este prin natura sa 

un serviciu public pe care autoritățile sunt obligate legal să îl asigure alocând resurse bugetare în 

acest sens. 

 

➢ DIRECTIA STRATEGICA  5. DIGITALIZARE ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE 

 

Sănătatea digitală, este convergențe tehnologiilor digitale cu sănătatea, asistența medicală, viața 

și societatea pentru a spori eficiența livrării de asistență medicală și a face medicina mai 

personalizată și mai precisă. Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a unui mod de viață 

sănătos va fi un pilon important pentru bunăstarea comunității comunei. 

Digitalizarea sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și registrelor tipărite pe 

suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura 

populației comunei accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente 

și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor.  

 

 

 

➢ Obiective specifice  
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Obiectivele specifice sunt definite în concordanță cu documentele strategice în domeniu, 

elaborate la nivel european, național și regional. Obiectivele specifice  pot fi structurate și definite 

astfel: 

(OS1)   1. E-Funcționar. Digitalizarea proceselor interne la nivelul administrației locale, în vederea 

dezvoltării capacității instituționale. 

(OS2)   nr. 2 E-Servicii. Implementarea unor măsuri privind digitalizarea documentelor, necesare 

transpunerii online a serviciilor oferite cetățenilor, pentru reducerea timpului de procesare a 

acestora. 

(OS3)   nr. 3. E-Management. Modernizarea administrației, prin eficientizarea managementului 

de date, în vederea creșterii gradului de îndeplinire a obiectivelor. 

(OS4)   nr. 4. E-Securitate. Perfecționarea structurii de procese, de controale, de proceduri IT 

existente, de sisteme informatice și de aplicații informatice, în vederea îmbunătățirii activității 

instituției. 

(OS5)   nr. 5. E-Comunicare. Implementarea comunicării în dublu sens, utilizarea mijloacelor de 

comunicare digitale, în vedere construirii unei comunități informate. 

(OS6)  nr. 6. E-Afaceri. Implementarea serviciilor publice electronice pentru antreprenori, în 

vederea reducerii birocrației. 

(OS7)  nr. 7. E-comunitate. Orientarea către comunitate, prin facilitarea accesului online la 

serviciile publice pentru cetățeni. 

(OS8) nr. 8. E-Administrație. Aplicarea principiului de transparență decizională la nivelul 

administrației publice locale, prin digitalizare, cu impact asupra creșterii gradului de încredere al 

cetățenilor în echipa de management a instituției. 

(OS8) nr. 9. Dezvoltare locală. Creșterea transparenței decizionale în cadrul administrației 

publice, prin accesul online la informații actualizate, cu privire la dezvoltare urbană a 

municipiului. 

(OS8)  nr. 10. Dezvoltare durabilă. Promovarea pe site-ul administrației publice a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă, cu impact asupra creșterii calității vieții cetățenilor. 

(OS8)  nr. 11. Mobilitate. Promovarea pe site-ul administrației publice a mijloacelor de mobilitate 

urbană durabilă, cu impact asupra creșterii calității aerului. 

 

 

 

VII. PLANUL DE ACTIUNI – TRANSFORMARE DIGITALA 
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Obiectivele specifice  propuse sunt în concordanță cu Agenda Digitală România 2020, domeniul 

de acțiune ”eGuvernare, interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing, Open Data, 

Big Data și Media Socială”, respectând următoarele principii: 

• Transparența actelor administrației publice. Dezvoltarea unei platforme în cadrul 

administrației, care va permite informarea corectă a cetățenilor; 

• Eficiența administrației publice. Automatizarea proceselor și digitalizarea documentelor, 

ceea ce va permite accesul cetățenilor la un număr important de servicii; 

• Securitate cibernetică. Eficientizarea managementului de date, care va integra sisteme de 

securitate cibernetică, pentru siguranța datelor colectate de la cetățeni și transmise către 

aceștia, în format digital; 

• Implicare civică. Modernizarea administrației și încurajarea adoptării de către cetățeni a 

unui comportament civic responsabil; 

• Stimularea mediului antreprenorial. Implementarea serviciilor publice electronice, care 

va încuraja practici transparente în domeniul antreprenorial. 

 

➢ Obiectivul  specific nr. 1. E-Funcționar - 3 măsuri 

M1.1 Circuitul intern al documentelor între funcționarii unui departament și cei din cadrul altor 
departamente poate fi îmbunătățit prin: 
M1.2. Stabilirea de Proceduri interne cu privire la circuitul intern al documentelor în mediul 
online;     
M1.3 Implementarea unei soluții software (de exemplu Docigniter, soft dezvoltat de o companie 

românească15) pentru gestiunea documentelor și a fluxurilor de informații, cu funcționalități 

complexe  ca  obiective operaționale: 

- Automatizarea relației cu executorii judecătorești; 

- Preluarea automată a încasărilor din extrasele de trezorerie 

- Evidența debitelor prescriptibile; 

- Încasarea în teren; 

- Generarea de formulare și documente tipizate. 

- Implementarea funcției de Registratură electronică; 

- Implementarea funcției de Arhivă electronică, care în prezent, se realizează atât fizic dar și 

electronic. 

 

 

 

 

➢ Obiectivul specific nr. 2 E-Servicii – 5 măsuri 

 
15 https://docigniter.tpatrat.eu/ 

https://docigniter.tpatrat.eu/
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M2.1 Digitalizarea documentelor primite de la cetățeni și eliberate cetățenilor, de către 

funcționarii din cadrul administrației publice locale, obiective operaționale : 

• Completarea online a documentelor de către cetățeni, alături de transmiterea electronică 

a acestora; 

• Transmiterea online de către administrație publică locală a documentelor solicitate de 

cetățeni; 

M2.2 Implementarea funcției de Registratură electronică, obiective operaționale 

•  Înscrierea automată a numărului de înregistrare pe documentele emise din aplicația 

impozite și taxe; 

•  Inventarierea automată a numărului de impunere. 

M2.3 Dezvoltarea unei aplicații pentru taxe și impozite locale; 

M2.4 Digitalizarea formularelor specifice fiecărui serviciu/compartiment al administrației publice 

locale, conform Structurii organizatorice a Primăriei comunei  Bărcănești. 

M2.5 Integrarea serviciilor publice de sănătate – e-health, telemedicină 

 

➢ Obiectivul specific nr. 3. E-Management   - 4 măsuri        

 M3.1 Eficiența managementului de date, în contextul de date, în contextul digitalizării , se poate 

realiza, la nivelul Primăriei comunei  Bărcănești, obiective operaționale  : 

• Scanarea și atașarea documentelor în format electronic în aplicația de impozite și taxe; 

• Integrarea modulului Registru agricol cu aplicația Impozite și taxe; 

• Integrarea modulului Urbanism cui aplicația impozite și taxe; 

• Crearea unei baze de date pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale; 

M3.2 Certificarea utilizatorilor cheie din cadrul administrației publice locale, cel puțin la nivel 

începător, în domeniul securității cibernetice; 

M3.3 Aplicația e- Bărcănești; 

M3.4 Eliminarea informațiile reduntante, dar și a informațiilor care se dublează, existente, în 

prezent, pe site-ul primăriei comunei  Bărcănești; inclusiv reconfigurare, actualizarea 

permanentă și accesibilizare extinsă 

 

➢ Obiectivul specific  nr. 4. E-Securitate – 3 măsuri 

M4.1 Securitatea cibernetică, obiective operaționale  : 

• Realizarea unei interfețe integrate privind datele unei persoane și simplificarea 

documentelor privind acordul de  utilizare a datelor cu caracter personal; 

Realizarea unei interfețe integrate a unui sistem unitar de administrare a teritoriului localității, 

pentru a permite vizualizarea datelor pe o hartă web;  

 

• Implementarea unei politici de securitate IT la nivelul primăriei comunei  Bărcănești; 

backup și cloud.  
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M4.2 Implementarea unor indicatori de performanță pentru activitatea realizată (de exemplu, 

număr de utilizatori); 

M.4.3 Integrarea  unei registraturi electronice (în special la nivelul Aplicației de impozite și taxe) 

cu registratura  online a Primăriei; 

  

➢ Obiectivul specific nr. 5. E-Comunicare – 6 măsuri 

M5.1 Pagina facebook Primăria comunei  - actualizare permanentă 

M5.2 Programare pe site-ul primăriei  :  întrevederi online/telefonice/fizice ale cetățenilor cu 

personalul de execuție, si/sau  cu personalul de conducere din cadrul instituției  

M5.3 Rezervări :  acte de identitate,  oficiere căsătorie civilă,  transcriere acte de stare civilă 

 M5.4 Integrarea unui newsletter în site-ul principal al primăriei, prin care abonații să fie 

informați periodic cu privire la activitatea administrației locale. 

M5.5 Traducerea informațiilor prezentate pe site-ul primăriei, în limbile de circulație 

internațională: Engleză, Franceză, Germană, dar și în limba Maghiară 

M5.6 Implementarea opțiunii ”Relații cu presa”, prin realizarea unei adrese de e-mail dedicate 

 

➢ Obiectivul specific nr. 6. E-Afaceri – 3 măsuri 

M6.1  Imbunătățirea serviciilor online oferite de către primăria comunei  Bărcănești 

antreprenorilor, obiective operaționale   

• Autorizații de funcționare firme; 

• Impozite și taxe locale; 

• Legis+Eurolegis, 

• Crearea unei baze de date de contact online, ale agenților economici. 

• Baza de date cu principalii investitori;   

M6.2 Registrul Agricol – obiective operaționale : 

• Adeverința Agenției de Plăți și intervenție pentru Agricultură (APIA); 

• Baza de date cu producători locali; 

M6.3 e-Turism – aplicație telefonie mobila ( harti și obiective turistice locale și din arealul 

imediat) 

 

➢ Obiectivul specific nr. 7. E-Comunitate – 4 măsuri 

M7.1 Implicarea activă, socială și civică, a cetățenilor în relația cu administrația publică locală, 

prin, obiective operaționale  : 

 

 

• Consultări publice online cu cetățenii (de exemplu, votarea unor proiecte de interes 

pentru comună); 
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• Promovarea acțiunilor întreprinse de primăria comunei  Bărcănești; 

• Intensificarea prezenței Primăriei comunei  Bărcănești în cadrul altor medii online 

(Instagram, Youtube etc). 

 M7.2  Furnizarea online de informații actualizate, obiective operaționale: 

• Educație creșe, grădinițe, unități de învățământ, inspectorat); 

• Cultură (cetățeni de onoare, instituții de cultură, activități culturale); 

• Sport (structuri și baze sportive); 

• Sănătate (unități medicale); 

• Social (asistență și ajutoare); 

• Obiective turistice, informații; 

• Divertisment : crearea unor conturi în social-media  de tipul I Love  Bărcanești,  Visit  

Bărcănești etc. 

M7.3 Situații de urgență; 

M7.4 Implementarea unor soluții de management inteligent a serviciilor comunitare (consum și 

facturare utilități) 

 

➢ Obiectivul specific nr. 8. E-Administrație – 4 măsuri 

 M8.1 Gruparea informațiilor existente pe site-ul Primăriei comunei  Bărcănești, obiective 

operaționale:   

• Informații de actualizare (Alegeri, întreruperi în furnizarea utilităților, alerte meteo etc); 

• Conducerea Primăriei; 

• Structura organizatorică a Primăriei; 

• Proiecte cu finanțare europeană în derulare; 

• Politici și strategii; 

• Dispoziții primar; 

• Rapoarte de activitate; 

• Carieră – concursuri/formulare; 

• Proiecte cu finanțare europeană finalizate; 

M8.2 Finanțări nerambursabile 

M8.3 eSCIM – control managerial intern 

M8.4 Achiziții publice. 

 

➢ Obiectivul specific nr. 9. Dezvoltare locală – 3 măsuri 

 M9.1  Imbunătățirea serviciilor online pe care UAT Bărcănești, le oferă deja sau care ar putea fi 

implementate, obiective operaționale  : 

• Notarea construcției în cartea funciară; 

• Certificat de nomenclatură stradală; 

• Emiterea certificatului de urbanism; 
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• Terenuri pentru tineri;  

• Strategii urbane și documentații cadastrale (PUG, PUZ, PUD); 

• Autorizări construcții (autorizații certificate);  

• Locuințe (reabilitări, locuințe sociale, asociații de proprietari). 

M9.2 Comune înfrățite;  

M9.3 Străzi (salubritate, dezăpezire, modernizare); 

  

➢ Obiectivul specific nr. 10. Dezvoltare durabilă – 4 măsuri 

 M10.1 Program dedicat mediului, obiective operaționale: 

• Plan de gestionare a deșeurilor/ colectare a deșeurilor,  

• Zonele naturale protejate  

• Plan de acțiune privind clima și energia durabilă; 

M10.2 Plan de mobilitate rurbană durabilă, obiective operaționale  : 

• Promovare ITS – intelligent traffic systems,   Carta Alba,  Carta Verde 

M10.3 Eficiența energetică; 

M10.4 Spații verzi; 

 

➢ Obiectivul specific nr. 11. Mobilitate – 2 măsuri 

 M11.1 Realizarea unei baze de open-data, accesibilă de pe site-ul primăriei, obiective 

operaționale :  

• Parcări rezidențiale 

• Parcări publice 

• Harta interactivă a comunei  Bărcănești 

• Parcare autocare; 

M11.2 Implementarea unui sistem de management inteligent privind siguranța circulației și a 

cetățeanului. 

 

➢ Priorități  transversale 

Îmbunătățirea serviciilor publice - Pornind de la evaluarea stadiului actual și după identificarea 

serviciilor existente și al gradului lor de digitalizare, este de dorit mutarea graduală în online a 

celor mai utilizate servicii (pasul 1) și interconectarea lor într-o logică funcțională – de pildă cea 

a evenimentelor de viață: toate serviciile oferite de instituțiile publice pentru un anumit 

eveniment să fie disponibile centralizat și să poată face schimb de date (pasul2). De asemenea, e 

nevoie de: 

- Interconectarea bazelor de date și a aplicațiilor folosite în interiorul instituțiilor publice 

(ideal prin intermediul unui cadru comun la nivel național); 

- Implementarea unui single sign-on (ideal tot ca parte a unui sistem național); 
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- Standardizarea colectării datelor și a modurilor în care se face schimb de date; 

- Deschiderea cât mai multor seturi de date colectate sau generate de către sectorul public 

către comunitate. Serviciile online adresate companiilor trebuie îmbunătățite și 

eficientizate, cu scopul de a simplifica pe cât posibil interacțiunea cu instituțiile publice;  

- Serviciile adresate mediului privat trebuie să crească în complexitate și număr, ceea ce 

poate avea ca rezultat creșterea numărului de companii create sau atrase în comunitate. 

 

Dezvoltarea infrastructurii digitale - Cantitățile din ce în ce mai mari de date, care vor fi colectate 

și transmise de numărul crescând de senzori, vor trebui colectate și analizate. Alegerile cu privire 

la infrastructură (cloud sau datacenter municipal, cablat sau wireless – și ce fel de wireless, ca 

parte a unui master plan pentru infrastructura digitală a orașului. Acesta trebuie să ofere și 

posibilitatea adaptării ulterioare la dezvoltări tehnologice viitoare. 

Primăria trebuie să susțină și dezvoltarea în comunitate a infrastructurii fizice care susțin inovarea 

digitală (incubatoare, co-working spaces, marker spaces, etc.  

Stabilirea standardelor de interconectare la viitoarea platformă locală de date va facilita crearea 

unei rețele care va cuprinde organizații publice și private, prin intermediul căreia se vor putea 

oferi companiilor și cetățenilor servicii digitale complexe. Ar trebui asigurat un buget adecvat 

pentru actualizarea periodică a echipamentelor IT din instituția publică, pentru a ține pasul cu 

dezvoltarea tehnologică.  Proiectele pilot vor putea testa, pe lângă soluții software și servicii 

digitale, și noi echipamente (de pildă diverși senzori) care, în cazul în care se vor dovedi potrivite, 

ar putea fi introduse pe scară largă. 

Decizii bazate pe date - Se simte tot mai acut nevoia sistematizării colectării și analizei de date, 

ca și necesitatea înființării în primărie a unei structuri care să fie specializată în acest domeniu. 

Este necesară crearea unui data warehouse unde acestea să fie colectate, crearea periodică a 

unor rapoarte bazate pe date interconectate, digital dashboard pentru primar și funcționarii din 

primărie, stabilirea unor instrumente care să colecteze periodic date sociologice din comună. 

Gradual, datele colectate și accesul la ele ar trebui extins dincolo de sectorul public, acordând o 

atenție sporită managementului și protecției acestor date, în concordanță cu GDPR. Cu ajutorul 

tehnologiei, deciziile pot fi bazate pe date concrete, reale sau modelate; de exemplu, u mul din 

obiectivele pe termen lung este realizarea unui geamăn digital al comunei fizice, care să poată fi 

folosit pentru testarea ideilor și proiectelor înainte de implementare, pentru a determina cu mult 

mai multă precizie posibilele efecte și consecințe ale proiectelor. Un obiectiv pe termen mediu 

ar fi automatizarea graduală a unor decizii, care poate duce la eficientizarea proceselor din 

interiorul instituției și la scăderea volumului de muncă repetitivă pentru funcționarii din primărie. 

Participare și transparență - Este vitală implementarea unor programe masive de creștere a 

competențelor digitale pentru cetățeni, mai ales pentru cei din grupe de risc (pe criterii de vârstă, 

educație, etnie, stare socială, persoană cu dizabilități); de asemenea, un program distinct ar 

trebui să aibă ca beneficiari funcționarii publici, pentru ca ei să poată înțelege obiectivele 
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strategiei, care sunt beneficiile pentru instituție și pentru ei personal, proiect dublat de 

recalificare și programe de training pentru cei afectați de digitalizare. Continuarea 

transparentizării proceselor interne din primărie și a procesului de deschidere a seturilor de date 

existente, atât în primărie, cât și în instituțiile subordonate, și sprijinirea utilizării  lor de către 

actorii din comunitate. 

➢ Protejarea datelor cetățenilor și asigurarea securității cibernetice 

Volumul tot mai mare de date colectate de către instituții publice sau private aduce cu sine noi 

provocări de securitate și de management al datelor. Drepturile cetățenilor asupra propriilor 

informații personale ar trebui recunoscut și luat în considerare de la începutul oricăror proiecte 

(eventual cu ajutorul unor actori naționali sau internaționali relevanți – dezvoltatori de soluții 

software în domeniul protecției datelor). De asemenea cerințele tehnice și organizatorice pentru 

securitate sistemelor informatice trebuie să stea la baza fiecărui nou proiect dezvoltat. Este vitală 

pregătirea tuturor celor care au acces în sistemele informatice ale instituțiilor publice în ceea ce 

privește riscurile de securitate și strategii de minimizare a lor. Instrumentele tehnologice de 

securitate și strategii de minimizare a lor. Instrumentele tehnologice de securizare a sistemelor 

și a datelor trebuie actualizate permanent și îmbunătățite constant, pe măsură ce natura 

amenințărilor se diversifică constant și evoluează. 

➢ Direcții de dezvoltare și priorități de investiții 

Pentru punerea în practică a viziunii strategice prezentate în prezentul document, este necesară 

identificarea unor direcții de dezvoltare și a unor priorități de investiții. Direcțiile de dezvoltare 

sunt liniile generale de urmat pentru atingerea obiectivelor strategice și sunt necesare a fi urmate 

în cadrul procesului de dezvoltare a comunei. 

Direcțiile de dezvoltare sunt definite pornind de la situația existentă la nivel local, și prin corelarea 

viziunii cu obiectivele strategice, pornind de la nivel regional, în corelație cu cele promovate la 

nivel European, pentru ca aceasta să fie implementate la nivel local.  

Prin raportare la acestea precum și la directivele Comisiei Europene, au fost identificate 

următoarele Direcții strategice: 

DS1. Integrarea soluțiilor digitale și durabile - Utilizarea la scară largă și pe cât mai multe paliere 

de activitate la nivelul comunei ale soluțiilor digitale, începând cu conexiunea rețelelor de 

internet și extrapolând la aplicațiile digitale utilizabile în mediul de afaceri, reprtezintă un factor 

de dezvoltare durabilă.  

Soluțiile digitale pt avea rolul de a fundamenta dezvoltarea durabilă, dar și de a accelera  procesul 

dezvoltării durabile. 

 

DS.2 Digitalizarea serviciilor publice la nivel local - Prin servicii publice se va înțelege orice tip de 

infrastructură publică,, operator și mijloc ce interacțiune cu cetățenii care accesează 
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infrastructura publică, iar digitalizarea serviciilor publice va cuprinde atât dotarea 

infrastructurilor cu sisteme inteligente, cât și eficientizarea activității de gestionare ale acestora 

prin promovarea colectării de date în rândul operatorilor, precum și creșterea gradului de 

interacțiune digital cu cetățenii. 

DS 3. Dezvoltarea serviciilor de e-administrație - Administrația publică, indiferent de tipul APL-

ului, trebuie să devină un model de bună practică în privința modului de utilizare a soluțiilor 

digitale în interacțiunea cu cetățenii și cu mediul de afaceri, și principalul promovator ale 

avantajelor oferite de serviciile digitale.  

Serviciile de tip-administrație constituie un obiectiv strategic și datorită efectelor de 

transformare digital atât în zona de back-office cât și în zona de front-office a administrației 

publice. 

DS 4. Creșterea capacității administrației publice locale de management integrat al resurselor 

culturale și naturale ale comunei, prin implementarea de soluții inovative - Orientarea 

deliberată și continuă a unei administrații publice de a-și crește capacitatea de realizare a unui 

management integrat, va produce efecte directe pentru sustenabilitatea comunității. 

Instrumentele digitale sunt unele dintre cele mai eficiente mijloace de promovare și valorificare 

ale resurselor culturale și naturale existente la nivelul comunei. Utilizarea acestora este necesară 

a fi completată de procese de formare și instruire a utilizatorilor, capacitatea de management a 

unei administrații publice fiind influențată semnificativ de abilitățile personalului.  

DS 5. Crearea unei culturi a colaborării între localnici - Astfel cum s-a subliniat în capitolele 

anterioare ale Strategiei de digitalizare a comunei  Bărcănești, cetățenii ocupă locul central în 

cadrul demersurilor pentru digitalizare. Cetățenii constituie factorul care are puterea de a genera 

sau chiar de a bloca apariția rezultatelor pe termen lung a oricărei inițiative de digitalizare. 

Valorificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor are ca principal scop replicarea 

rezultatelor oferite de soluțiile generale, prin implicarea cetățenilor. Pentru a fi implicați cetățenii 

trebuie să dezvolte nu doar competențe digitale, ci și o cultură a colaborării atât intercomunitar, 

cât și extracomunitar. Cultura colaborării asigură identificarea timpurie a unor disfuncționalități 

la nivelul măsurilor și soluțiilor implementate, precum și promovarea celor mai noi oportunități 

oferite de digitalizare și care corespund nevoilor comunității. 

Aceste direcții strategice sunt modalitățile de atingere a obiectivelor strategice pentru comuna  

Bărcănești, pentru a căror îndeplinire au fost stabilite o serie de priorități de investiții propuse la 

nivelul comunei pe termen scurt și mediu. 
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VIII.  MONITORIZAREA, EVALUAREA SI ACTUALIZAREA 

STRATEGIEI DE TRANSFORMARE DIGITALA 

 

Monitorizarea implementării Strategiei de Transformare Digitala a comunei  Bărcănești 2021-

2027, revine Consiliului Local, care va stabili limitele unor colaborări cu specialiști în domeniul TIC 

și în domeniile în care se propune digitalizarea. 

Evaluarea stadiului proiectelor propuse prin prezenta strategie precum și a modului și ritmului 

de implementare, va fi făcută continuu pe tot parcursul anului. Planificarea direcțiilor și a 

proiectelor va fi făcută anual sau ori de câte ori va fi nevoie, în funcție de identificarea unor surse 

de finanțare, iar portofoliul de proiecte este unul flexibil, putând fi actualizat în funcție de 

condițiile de finanțare, tehnologice și ținând cont de condițiile din comunitate. 

Principiile care stau la baza proceselor de monitorizare a implementării strategiei de 

transformare digitală : 

• Sistem de guvernare inteligent; 

• Clădiri inteligente; 

• Energie inteligentă; 

• Mobilitate inteligentă; 

• Tehnologie inteligentă; 

• Sistem de siguranță inteligent; 

• Școală inteligentă; 

• Infrastructură inteligentă; 

• Sistem de sănătate inteligent. 

Ca urmare a intenției autorităților locale, de a implementa în comuna  Bărcănești sistemele 

digitale specifice domeniilor din prezenta strategie, se va evalua în permanență, dacă obiectivele 

propuse respectă următoarele principii: 

• Nevoile cetățenilor sunt în centrul preocupărilor; 

• Sunt transparente; 

• Sunt eficiente, ușor de identificat și utilizat; 

• Sunt implementate într-un timp optim; 

• Sunt sigure; 

• Sunt proactive; 

• Sunt accesibile non-stop; 

• Sunt personalizate; 

• Sunt actualizate în permanență; 

• Micșorează barierele ierarhice; 

• Elimină birocrația. 
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Pentru stabilirea gradului de implementare a strategiei au fost stabiliți indicatorii de succes, a 

căror îndeplinire va fi urmărită pe parcursul procesului de monitorizare și evaluare, prin 

următoarele metode: 

Măsurarea permanentă a beneficiilor 

programelor implementate și ajustarea 

permanentă; 

Instituirea unui document de colectare 

continuă a datelor privind gradul de 

implementare a indicatorilor cheie (gradul 

de utilizare a serviciilor, percepția 

cetățenilor și a agenților economici, timpul 

de rezolvare a problemelor, numărul de 

funcționari și cetățeni instruiți, etc.) 

Participarea actorilor interesați din 

comunitate; 

Evaluarea și actualizarea periodică 

Marketing, promovare, vizibilitate și early 

wins* 

Integrarea soluțiilor smart în proiectele 

importante de investiții încă din faza 

proiectării 

Un vehicul instituțional funcțional care să 

aibă ca scop implementarea și urmărirea 

acestei strategii 

Crearea unor metodologii clare pentru felul 

în care se colectează, stochează și utilizează 

datele, în strictă concordanță cu GDPR 

*early wins – implementarea în avans 

Direcțiile strategice și obiectivele specifice  stabilite la nivelul comunei  Bărcănești, pentru 

domeniul digitalizare, vor fi monitorizate și evaluate în funcție de indicatorii specifici propuși 

pentru fiecare obiectiv. 

Actualizarea strategiei de transformare digitală  a comunei  Bărcănești va urmări ca obiectivele 

stabilite să fie atinse, în concordanță cu activitățile implementate sau care urmează a fi 

implementate. Acțiunile care vor sta la baza actualizării strategiei, sunt reprezentate de 

următoarele direcții de acțiune, fără a se rezuma la acestea: 

• Operaționalizarea aplicațiilor și a site-ului com. Bărcănești; 

• Certificarea în domeniul securității cibernetice (chiar și la nivel de debutant) pentru 

angajații din aparatul de specialitate al Primăriei comunei  Bărcănești, dar și pentru 

angajații din cadrul structurilor aflate în subordine; 

• Consolidarea cunoștințelor teoretice și practice a angajaților primăriei pentru 

implementarea, monitorizarea, evaluarea și actualizarea serviciilor electronice oferite 

cetățenilor; 

• Realizarea de sondaje de opinie în rândul cetățenilor, cu privire la activitățile 

implementare la nivelul administrației publice locale; 

• Realizarea de sondaje de opinie în rândul angajaților Primăriei comunei  Bărcănești, cu 

privire la activitățile implementare la nivelul administrației publice locale. 
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• Procesele de monitorizare, evaluare și actualizare a strategiei au rolul de a soluționa 

eficient provocările și de a preveni atât din timpul implementării soluțiilor TIC propuse 

cât și din timpul operaționalizării acestora.   

• În ceea ce privește provocările și rezoluțiile pentru implementarea Strategiei de 

digitalizare a Primăriei Comunei  Bărcănești 2022-2027, acestea vor avea următoarele 

direcții, fără a se rezuma însă la acestea: 

• Fluxul informațional de date între sisteme informatice din cadrul aceleiași autorități 

publice sau instituții diferite se va putea realiza, în contextul utilizării unor standarde 

comune, în ceea ce privește securitatea cibernetică; 

• Se vor avea în vedere achiziționarea elementelor de hardware și software necesare 

implementării standardelor înalte de securitate; 

• Evaluarea clasei/grupei de risc la atacuri cibernetice, asociată sistemelor informatice la 

nivelul primăriei Comunei  Bărcănești , de către Centrul Național de Răspuns la 

Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO; 

• Implementarea Bugetării participative, pentru finanțarea ideilor și a inițiativelor 

cetățenilor din comuna Bărcănești 

• Eficientizarea aparatului propriu al administrației publice locale, pentru gestionarea 

eficientă a noilor atribuții în contextul digitalizării administrației publice locale. 

Scopul final al strategiei de digitalizare este reducerea sau eliminarea ineficienței administrative 

în prestarea serviciilor către cetățeni, promovând, în același timp, schimbarea continuă și 

durabilă, în acord cu evoluția și dezvoltarea noilor tehnologii. Crearea de valoarea adăugată 

pentru stakeholderi, prin digitalizare, constituie un obiectiv al strategiei și un mod de a măsura 

succesul acesteia. Dar, pentru a-i asigura succesul, strategia de digitalizare trebuie integrată în 

cadrul strategiei generale de dezvoltare a comunei sau cel puțin realizată în strânsă conexiune cu 

aceasta.  

Inovația și spiritul de inovație manifestat de către autoritățile publice locale pot ajuta la 

integrarea conceptelor tehnologice avansate în cadrul strategiei, la construirea unei viziuni pe 

termen lung a comunității, în care identitatea de Small Village să se combine cu conceptul de 

dezvoltare durabilă. Nevoile oamenilor, privite în contextul mobilității și conectării rapide, 

constituie elementul central al strategiei de digitalizare, atât în faza de elaborare a sa, cât și în 

fazele de implementare, monitorizare, evaluare și actualizare. Portofoliul de proiecte aferent 

prezentei strategii este unul dinamic, care va urmări în permanență nevoile cetățeanului în 

strânsă corelare cu evoluția tehnologiei și cu eficientizarea costurilor pentru serviciile oferite, 

punând însă pe primul loc creșterea nivelului de trai al cetățenilor comunei. 
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IX.REZULTATE ESTIMATE16 

 

Strategia de transformare digitală are ca obiectiv principal creșterea calității vieții cetățenilor și a 

prosperității comunei; strategia de transformare digitală e parte integrantă a unei viziuni mai 

largi asupra comunei (bazată pe calitatea vieții și participare). Această strategie este gândită de 

la început ca parte a planului strategic de dezvoltare a comunei și se conectează cu celelalte 

documente STRATEGICE; 

• Strategia să fie utilizată ca  pe un instrument, un ghid de realizări 

• Strategia  are capacitatea   să integreze și să sincronizeze energiile și proiectele în acest 

domeniu din comunitate pe o platformă comunitară inteligentă; 

• Strategia  să fie asumată de o structură instituțională care să o promoveze permanent și 

să asigure implementarea ei; 

• Strategia să se bazeze pe un proces continuu de consultare și comunicare cu comunitatea; 

• Strategia  să fie  actualizată  , printr-un mecanism funcțional și coerent; 

• Strategia  să conducă  la dezvoltarea capacităților și capabilităților instituționale, inclusiv 

a rezilienței în sens de capacitate adaptativă și transformațională  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bibliografie studiată, adaptată, procesată : 

 
16 European Innovation Scoreboard 2019, Comisia Europeană, Directoratul General pentru Piața Internă, Industrie, 

 Antreprenoriat și IMM-uri, online: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en Regional Innovation 

Scoreboard2019, Comisia Europeană, Directoratul General pentru Industrie și Întreprinderi, online: 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en 

 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
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- POCIDIF -ultima variantă postată pe site-ul ministerului de resort 
- Romania Digitala, Europa Digitala 2030 
- Planul digital ADR – Dezvoltarea inteligentă a Regiunii Sud Muntenia 
- Documente strategice : Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei 
- SDD – Bărcănești 
- SDD – CJ- Prahova 
- Alte documente : materialul studiat, citat, prelucrat pune la dispozitie sursa prin notele de 

subsol 
 

STRATEGIA DE  TRANSFORMARE DIGITALA  
 

- Data publicării  :  iunie 2022  
 

- Drepturile de autor asupra acestei publicaţii sunt rezervate UAT comuna Bărcănești, 
județul Prahova și autorilor;  documentul  nu poate fi reprodus ca atare; reproducerea 
parțială, poate fi permisă, doar  cu autorizare din partea administrației locale, prin 
reprezentanții săi și cu informarea prealabilă a autorilor. Documentul a fost elaborat cu 
titlu gratuit de către autori. 
 

- Autorii documentului strategic  - Echipa  S.C. FAXMEDIA  S.R.L.  
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Nr. crt.  Direcție 

strategică 

Prioritatea de investiții  Proiecte/investiții 

1 Integrarea soluțiilor 

digitale și durabile  

 

1.1 Platforme de servicii 

publice digitale  

Implementarea de sisteme de control și management inteligent al serviciilor de 

unități publice  

Implementarea unui sistem inteligent de furnizare, control și monitorizare a 

iluminatului public 

Implementarea unui sistem de management inteligent al clădirilor publice 

Sisteme de open data 

Aplicații pentru monitorizare în timp real a stării infrastructurii tehnico-edilitare și a 

consumului 

Dezvoltarea de platforme online și/sau aplicații mobile pentru cartarea consumului 

de energie 

2 Digitalizarea 

serviciilor publice la 

nivel local 

2.1 Implementare sisteme de 

tip GPS 

 

Emiterea certificatului de urbanism în format digital 

Emiterea autorizațiilor online 

Dezvoltarea unui sistem de hărți virtuale tematice 

Implementarea unui sistem de e-Health 

Implementarea unor sisteme de alarmă pentru cazuri de urgență pentru populația 

vârstnică 

2.2 Soluții digitale de 

screening și monitorizare 

pentru persoane din grupuri 

vulnerabile 

Centre pentru monitorizarea rețelei stradale și a zonelor considerate importante/cu 

risc infracțional ale comunei în timp real  

Sisteme inteligente de gestiune a rețelelor edilitare încălzire, iluminare, prevenirea 

incendiilor 

 



                                                     STRATEGIA DE TRANSFORMARE DIGITALĂ    -  comuna BARCANESTI , județul PRAHOVA 
 
 

 

2.3 Securitate – sisteme de 

monitorizare și siguranță a 

spațiului public 

 

3 Dezvoltarea 

serviciilor de e-

administrație 

 

3.1 Platforme de comunicare 

cu cetățenii și formare de 

inițiative comunitare  

Actualizare sistem de plată online a taxelor și impozitelor 

Sisteme de programări online 

Sisteme pentru înregistrare și emitere documente  

Servicii și investiții suport aferente soluțiilor de digitalizare identificate 

Soluții pentru formare profesională a angajaților care gestionează sisteme 

inteligente  

4 

 

 

Creșterea capacității 

administrației 

publice locale de 

management 

integrat al 

resurselor culturale 

și naturale ale 

comunei, prin 

implementarea de 

soluții inovative  

4.1 Platforme de comunicare 

cu cetățenii și formare de 

inițiative comunitare 

 

 

 

 

 

 

Centre de inovare și imaginație civică 

Platforme pentru implicare civică și voluntariat 

Raportare de probleme 

Dezvoltarea de aplicații pentru colectarea și afișarea în timp real a datelor de mediu, 

inclusiv senzori, camere, bucle inductive 

Dezvoltarea de aplicații pentru încurajarea reciclării și colectării selective a 

deșeurilor 

Puncte de informare turistică virtuale 

Digitalizarea și reconstrucția digitală a obiectivelor de patrimoniu natural sau cultural 

4.2 Școala și educație 

inteligentă 

Interconectarea claselor de biblioteci 

Softuri educaționale 

Materiale didactice digitale 

Digitalizarea transportului școlar 

5 Crearea unei culturi 

a colaborării între 

localnici 

5.1 Soluții de servicii publice 

digitale adaptate la nevoile 

locale 

Aplicații de tipul one stop shop pentru mediul de afaceri 

Platforme de atragere investiții  

Centre de inovare locală marketplace de produse locale 
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