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1. Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.) 

Orasul Copsa Mica este situat in partea de nord-vest a judetului Sibiu, la confluenta raurilor Tarnava 

Mare cu Visa. Traversat de DN14 este situat la 43 km de resedinta de judet, 12 km de municipiul 

Medias si la 33 km fata de municipiul Blaj pe DN 14B. 

Prognoza demografica pentru perioada viitoare depinde in special de eforturile administratiei publice 

pentru asigurarea serviciilor de baza si stimularea mediului economic, orasul Copsa Mica 

incadrandu-se in categoria oraselor mici ale judetului Sibiu, inregistrand la 1 iulie 2021, conform 

INSSE.ro, populatie de 5.781 locuitori. 

Stabilitatea numarului locuitorilor are cel putin doua cauze: prima este limita infrastructurii, a 

serviciilor si locurilor de munca care plafoneaza numarul de locuitori, a doua este insecuritatea si 

capacitatea financiara a cetatenilor de a sustine o familie mai numeroasa. A doua cauza este inertia 

ridicata a grupurilor mari care tind sa raman pe loc chiar si cand conditiile exterioare se inrautatesc, 

fara sa depaseasca pragul de suportabilitate. 

Insuficienta economica sau gradul inalt de poluare au dus la intreruperea activitatii unor capacitati de 

productie si implicit la reducerea numarului de salariati, industria devenind astfel principala ramura 

generatoare de somaj.  

In orasul Copsa Mica sectoarele economice sunt: industria lemnului, industria alimentara, industria 

confectiilor de imbracaminte, metalurgica si materialelor de constructii. 

Principala intreprindere din Copsa Mica este SOMETRA S.A, avand un numar de peste 1.000 

angajati, se ocupa cu productia plumbului, zincului si cositorului, fiind, de altfel, cel mai mare poluant 

din Europa.  

Ponderea unitatilor active în comert a scazut in ultimii ani, crescand in schimb ponderea sectorului 

industriei prelucratoare, a sectorului serviciilor, semn al unei economii sanatoase. Unitatile de comert 

sunt mici si foarte numeroase, insa atrag un volum redus al investitiilor si au o cifra de afacere, de 

asemenea, destul de mica. 

In oraşul Copsa Mica infrastructura pentru turism este inexistenta, din cauza poluarii excesive a 

întreprinderilor existente în zonă. 

Totusi dimensiunea redusa a orasului, numarul mic de locuitori sunt  elemente ce ii confera orasului 

caracteristica de flexibilitate si se traduce prin numar mic de locuri de munca necesara, costuri mici 

de intretinere sau dezvoltare a infrastructurii, capacitatea de a asigura serviciile minim necesare la 

un nivel calitativ superior celui oferit in orase de dimensiuni mai mari. 

Astfel, o provocare majora a orasului este identificarea modalitătilor de crestere si dezvoltare 

economica si sociala. Privind spre viitor, o serie de probleme trebuie rezolvate: modernizarea, 

dezvoltarea repetitiva, acces la finanțare din surse interne, gasirea de noi instrumente pentru 

extinderea rolului orasului pentru dezvoltarea economica locala si schimbarea fundamentala a 

modului în care orasul se apropie de mediu sunt principalele tinte si posibile noile orientari. Scopul 

acestor orientari este de a imbunatati utilitatea si impactul pozitiv al procesului de dezvoltare al 

orasului maximizand potentialul orasului. Asadar progresul orasului se bazează pe premisa ca 

directiile de dezvoltare pot fi modificate semnificativ prin interventii strategice, bine pozitionate, 

publice, private si ale societatii civile. Daca cadrele nationale de politici de urbanizare sunt aliniate cu 

strategiile locale, schimbarea este probabil mai profunda si mai rapida. 
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Dezvoltarea urbana a capatat valente din ce in ce mai importante in ultimii ani, urmarind cresterea 

bunastarii colectivitatii prin vizarea tuturor domeniilor dezvoltarii locale (economic, social, cultural, 

mediu, etc.). Dezvoltarea urbana a orasului Copsa Mica trebuie deci sa survina in deplina 

concordanta cu necesitatile comunitatii, dar si cu dezideratul protectiei patrimoniului natural.  

Cert este ca dezvoltarea urbana este un subiect de interes general pentru populatie si autoritati 

publice locale si centrale, fie ca avem in vedere orase mici, orase mari sau metropole. 

Plecând de la aceste afirmații, orasele si comunitatile locale trebuie sa inceapa sa gandeasca in 

perspectiva si sa planifice cum să devina prietenoase cu mediul, orientate spre cetateni, cum sa 

utilizeze rational resursele, cum sa genereze venituri in paralel.  

Transformarea oraselor pentru a deveni inteligente va avea urmari asupra inovarii tehnologice, 

asupra transporturilor inteligente, asupra cresterii eficientei energetice, asupra vietii cetatenilor, 

lucratorilor si intreprinderilor, prin numeroase schimbari legate, de exemplu, de munca la distanta, , 

de transparenta sporita, si va permite o participare mai activa la procesul decizional. 

Astfel, una dintre prioritatile UE este transformarea digitala. Parlamentul European elaboreaza 

politicile care vor intari capacitatile Europei in noile tehnologii digitale, vor deschide noi oportunitati 

pentru afaceri si consumatori, vor sustine tranzitia verde si vor ajuta UE sa atinga neutralitatea 

climatica pana in 2050. Totodata, aceste politici vor sustine dobandirea de competente digitale si 

formarile profesionale si vor ajuta la digitalizarea serviciilor publice, cu respectarea drepturilor si 

valorilor fundamentale. In mai 2021 deputatii europeni au adoptat un raport pentru modelarea 

viitorului digital al Europei, cerand Comisiei Europene sa abordeze in continuare provocarile asociate 

tranzitiei digitale, si in special sa folosească oportunitatile create de piata unica digitala si de 

folosirea inteligentei artificiale. De asemenea, ei au solicitat sprijinirea inovatiei si a competentelor 

digitale. 

Digitalizarea joaca un rol esential in toate politicile UE. Criza Covid a accentuat nevoia unui raspuns 

care sa aduca beneficii pe termen lung societatii si competitivitatii europene. Solutiile digitale ofera 

oportunitati importante si sunt esentiale pentru a asigura redresarea Europei si recastigarea unei 

pozitii competitive in economia globala.  

In aprilie 2021 Parlamentul a adoptat programul Digital Europe, primul instrument financiar al UE 

conceput special pentru a aduce tehnologia mai aproape de companii si oameni. Prin acest program 

se vor realiza investitii in infrastructura digitala astfel incat tehnologii strategice sa poata stimula 

competitivitatea si tranzitia verde a Europei, dar si sa asigure suveranitatea tehnologica. 

Digitalizarea este unul din dezideratele pentru adaptarea la noile circumstante globale. Exista deja 

schimbari importante, atat in sectorul privat cat si in cel public, in contextul pandemiei COVID-19, 

procesul de digitalizare, accelerand drastic.  

În timpul pandemiei, administratia publica a înregistrat progrese privind digitalizarea si interactiunea 

cu cetateanul, iar la nivel national a avut loc o crestere a interactiunii electronice.  

Scopul principal ar trebui să fie ca fiecare măsură de politici publice și act normativ să fie gândită și 

digital, să aibă o componentă de implementare digitală, pentru a transforma administrația publică și 

a o adapta la nouă eră digitală. La nivel european, implementarea unor politici standard de 

digitalizare în timpul pandemiei nu a produs eficienţa scontată. Este nevoie de politici de digitalizare 

și de creștere a incluziunii financiare cu un grad mai mare de adaptabilitate și o mai mare atenție 

acordată disparităților economice și sociale.. 
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2. Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică   

Anul 2021 marchează începutul erei digitale atât pentru instituțiile publice din România, cât și pentru 

cele private, bazele fiind puse în 2020, când apariția pandemiei a forțat toate instituțiile să se alinieze 

cu standardele europene. Astfel, digitalizarea a fost absorbită, într-o mică sau mai mare măsură, de 

către majoritatea primăriilor și administrațiilor locale. Și mare parte din serviciile publice, fie că se 

referă la plata taxelor și a impozitelor, la resursele umane, la urbanism, cadastru sau la achiziții 

publice, toate au trecut în spațiul digital, facilitând pentru contribuabili acces mult mai ușor, mult mai 

rapid și eficient la serviciile instituțiilor publice. 

Viziunea de dezvoltare a orașului Copsa Mica se corelează cu obiectivele pe termen lung ale 

dezvoltării teritoriale regionale și naționale, ce vizează reducerea disparităților de dezvoltare socio-

economică prin creșterea competitivității pe plan economic, dezvoltarea la standarde europene a 

infrastructurii de bază, precum și valorificarea eficientă a capitalului uman. 

Viziunea de dezvoltare a oraşului Copsa Mica se bazează pe următoarele direcții generale: 

- Revitalizarea economică si culturala a oraşului prin valorificarea superioară a resurselor 

locale; 

- Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor ca urmare a dezvoltării economice şi a 

serviciilor publice; 

- Creşterea calității vieții prin îmbunătățirea calității factorilor de mediu. 

Dezvoltarea urbană a oraşului Copsa Mica se va realiza în deplină concordanță cu principiile 

dezvoltării durabile, inclusiv prin cresterea nivelului de digitalizare la nivelul administratiei locale si 

serviciilor publice oferite. 

Obiectivul general al prezentului proiect îl reprezintă imbunatatirea managementului urban prin  

cresterea gradului de digitalizare a administrației publice, a serviciilor oferite, si transformarea 

acesteia in vederea adaptarii la noua eră digitală. In vederea atingerii acestui deziderat, prin 

prezentul proiect se doreste: 

Achizitia si implementarea de sisteme TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) - sistem 

inteligent de management urban/local, incadrat la codul 021ter Dezvoltarea de servicii si structuri 

de sprijin foarte specializate pentru administratiile publice si intreprinderi 

(echipamente/echipamente si aplicatii pentru management local)  reprezentat de:  

a) BAZA DE DATE GIS LA NIVEL LOCAL  in care datele disponibile la nivel de oras vor fi 

accesibile publicului  

b) SERVICII „CLOUD” pentru platforma de date deschise care este o platforma „cloud” 

online pentru utilizarea de catre administratia publica si publicarea de date deschise pentru 

informare publicului. 

c) Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public 

d) Drone pentru inspectia zonelor  

e) Centru de monitorizare in timp real a situatiei din localitate 

f) Sistem WIFI in spatiile publice 

g) Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public 

h) Platforma de servicii publice online 

i) Monitorizare in timp real a starii infrastructurii si a consumului de energie 
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j) Echipamente IT&C / Hardware 

BAZA DE DATE GIS LA NIVEL LOCAL  SI SERVICII „CLOUD” PENTRU PLATFORMA DE DATE 

DESCHISE 

Aceasta reprezinta o abordare moderna pentru partajarea datelor și instrumentelor geospațiale în 

întreaga administrație publică într-un mod rentabil și structurat. 

Necesitatea implementarii prezentului sistem este data de trendul de digitalizare al momentului si 

nevoia de a usura interactiunea dintre cetatean si administratia publica prin:  

 Luarea deciziilor la nivelul administrației publice va fi mai rapidă și corectă, bazate pe 

evidențe GIS actualizate; 

 Creșterea vitezei pentru emiterea documentelor și disciplina în construcții; 

 Corelarea valorilor impozitelor și taxelor din evidențele scriptice ale primăriei, cu situațiile 

reale din teren; 

 Monitorizarea dinamicii construcțiilor (construcții noi, modificate, demolate, clădiri în 

construcție) și identificarea acelora care nu respectă reglementările urbanistice; 

 Creșterea eficienței în multe compartimente din administrația publică prin digitalizarea 

datelor; 

 Partajarea eficientă a datelor teritoriale între departamentele primăriei 

 Relizarea Registrului Electronic National al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) conform HG 

nr. 777/2016 

Totodata implementarea proiectului va aduce beneficii semnificative prin: 

- Imbunatatirea activitatii între departamente și publicarea datelor geo-spațiale către public 

prin hărți personalizate.  

- Existenta unei surse unice a adevărului facilitand gestionarea și publicarea copiilor master 

ale seturilor de date în cadrul instituției. In acest mod redandu-se fidel copia digitială a 

unității administrative prin faptul că afișează și gestionează atât ortofotoplanul, cât și 

imaginile panoramice stradale sferice la nivel de stradă și imobile, datele vectoriale și 

documentele legate de acestea 

- Alinierea cu politicile de lucru la distanță. Facilitandu-se accesarea prin logare din orice 

browser web.  

- Capacitarea unei mai bune colaborari cu alte organizații, astfel avand opțiunea de a partaja 

seturi de date cu alte instituții județene, regionale sau locale, sau chiar către primării 

învecinate sau cu furnizorii de utilități publice. 

- Reducerea dependenței și a presiunii față de serverele și procesele IT locale fiind posibil 

datorita serverelor în cloud 

 

SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC; CENTRU DE 

MONITORIZARE IN TIMP REAL A SITUATIEI DIN LOCALITATE; DRONE PENTRU INSPECTIA 

ZONELOR 

Sistemul va permite monitorizarea în timp real a unor suprafețe mari din domeniul public, va putea fi 

integrat cu alte sisteme de supraveghere video, iar autoritatea locală  va putea:  

- să rezolve mai ușor problemele de mediu (prin identificarea celor care aruncă necontrolat 

deșeuri),  

- să monitorizeze mai atent zonele limitrofe și zonele vulnerabile ale orașului,  
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- să-i identifice rapid pe cei care vandalizează bunuri de interes public sau privat,  

- să combată, consumul de alcool și/sau stupefiante în spațiul public,  

- să prevină faptele de furt și tâlhărie săvârșite asupra persoanelor vulnerabile,  

- să supravegheze mai ușor persoanele suspecte, în vederea stabilirii ”modelelor” de activități 

infracționale,  

- să dezvolte un climat de încredere și colaborare cu cetățenii și alte autorități publice,  

- să protejeze și mai mult perimetrele școlilor   

- să depisteze nereguli produse în trafic sau nereguli privind parcările ilegale de autovehicule 

 

SISTEM WIFI IN SPATIILE PUBLICE 

Sistemul va permite: 

- realizarea accesului cetatenilor la informatii 

- realizarea infrastructurii de comunicare pentru sistemul de supraveghere video 

- posibilitatea de a conecta alti senzori/dispositive IOT necesare imbunatatirii calitatii vietii 

cetatenilor (ex. Monitorizare calitate aer) 

 

PLATFORMA DE SERVICII PUBLICE ONLINE 

- necesara pentru interconectarea sistemelor informatice existente si viitoare intr-un singur 

ecosistem integrat in asa fel incat sa putem optimiza si automatiza serviciile electronice 

oferite cetatenilor cat si pentru reducerea costurilor. 

- va permite gestionarea integrata a tuturor activitatilor interne ale primariei (contabilitate, 

resurse umane, asistenta sociala, urbanism, agricol, taxe si impozite, management 

documente, arhiva, contracte, achizitii, investitii, fonduri europene, patrimoniu, transport, 

educatie etc 

- va permite expunerea unui numar nelimitat de servicii electronice integrate pentru cetateni in 

asa fel incat nevoia de deplasare a acestora la sediul primariei sa devina facultative iar timpii 

necesari pentru solutionarea solicitarilor sa se reduca semnificativ, rezultand astfel servicii 

mai de calitate, mai eficiente si mai economice 

 

MONITORIZARE IN TIMP REAL A STARII INFRASTRUCTURII SI A CONSUMULUI DE ENERGIE 

- Necesar pentru cresterea securitatii datelor si crearea planului de backup in cazul unui atac 

cybernetic masiv asupra serverelor institutiei 

- Necesara pentru reducerea costurilor de comunicare 

- Pentru automatizarea proceselor de comunicare pe cale Telefonica 

- Pentru eficientizarea si optimizarea comunicarii in situatii precum in cazul LockDown COVID 

- Sistemul permite comunicarea integrate cu restul sistemelor  

- Creste securitatea transmisiilor 

- Control eficient al timpului de lucru efectiv si o centralizare a  datelor de personal-salarizare. 

ECHIPAMENTE IT&C / HARDWARE 

- Efectul pozitiv generat de achiziționarea echipamentelor IT&C/ Hardware este dat de 

realizarea actului administrativ in timpii mult mai reduși. Totodată oferă posibilitatea 
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infrastructurii software să funcționeze la parametrii tehnici corespunzători, dar și creșterea 

gradului de siguranța al datelor procesate de către funcționarii publici. 

Strategia integrata de dezvoltare locala a UAT Oras Copsa Mica pentru perioada 2022-2027 este în 
curs de elaborare, conform contract de servicii nr. 6564 din 15.11.2021. Se menționează faptul că, 
necesitatea investiției pentru infrastructura TIC, va fi cuprinsă în cadrul strategiei. 
 
Din punct de vedere al oportunității de finanțare se identifică posibilitatea obținerii unei finanțări 
nerambursabile în cadrul PNRR – Componenta C10 – Fondul Local - I.1.2 Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local). 
 

3. Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local 
 

Nu este cazul 

 

4. Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local 
 
Proiectul propus spre finantare este complementar cu un proiect aflat in curs de implementare prin 
care se are in vedree un amplu proces de transformare şi migrare spre online a serviciilor oferite de 
primărie către contribuabili. Cu siguranță cel mai important proiect pentru anul 2020 este demararea 
procesului de digitalizare a primăriei, cu toate că baza va fi implementată până la finele anului (dotări 
tehnice şi programe), sistemul fiind funcțional la nivel optim in prezent.  
 
S-a luat de asemenea în considerare opoziția la schimbare, atât a contribuabilului cât şi a 
funcționarului. Funcționari ai primăriei sunt la dispoziția cetățenilor pentru a-i familiariza cu noua 
abordare a serviciilor oferite de administrația publică locală. Peste 2.000 de cetățeni ai orașului se află 
plecați peste hotare, singura lor legătură cu orașul rămânând mediul online. Pentru ei o primărie 
digitală este o primărie ideală! Digitalizarea va conduce la o comasare a mai multor birouri, o creștere 
a vitezei de obținere a documentelor, diversificarea serviciilor şi pe termen lung, o scădere a 
numărului de angajați! 
 
Complementaritatea dintre cele 2 proiecte este data de nevoia de imbunatatirea managementului 
urban prin  cresterea gradului de digitalizare a administrației publice, a serviciilor oferite, si 
transformarea acesteia in vederea adaptarii la noua eră digitală. 

5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare 

Prezentul proiect vine in corelare cu urmatoarele proiecte pentru care UAT Oras Copsa Mica aplica 

pentru finantare prin PNRR, Componenta C10 Fond Local: 

1. UAT Oras Copsa Mica doreste sa aplice, individual, cu cererea de finantare cu titlul 

„Actualizare PUG in format GIS in orașul Copșa Mică”  pe Masura de Investitie I.1- 

Mobilitate urbana durabila, Subinvestitia  I.1.4 Transpunerea prevederilor documentațiilor în 

sistem GIS, utilizând simultan două categorii de informații care fundamentează deciziile 

Prezentul proiect este in corelare cu proiectul mai sus mentionat intrucat ambele converg in 

directia strategica stabilita de UAT Oras Copsa Mica de crestere a procesului de digitalizare 

a primăriei si a serviciilor oferite de aceasta. 

2. Totodata UAT oras Copsa Mica, solicitantul prezentei cereri, in calitate de membru fondator, 

impreuna cu alti 14 membrii fondatori si 3 membri asociati au pus bazele Asociatiei de 
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Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local prin 

curse regulate NORD TRANS. 

Prin prezentul apel de proiecte, se doreste aplicarea la finantare privind Achizitia de vehicule 

nepoluante care sa fie utilizate in scop comun pe raza unitatilor administrativ teritoriale a 

membrilor ADI, astfel contribuind la dezvoltarea serviciul de transport public local in aceasta 

zona.  

Proiectele sunt corelare prin contributia acestora la dezvoltarea mobilitatii urbane durabile, activitatile 

propuse in cele doua cereri de finantare urmaresc îmbunatatirea calitatii de trai a locuitorilor din 

Copsa Mica.  

Prin urmare, proiectele sunt complementare prin contributia acestora la imbunatatirea serviciilor 

publice oferite la nivel local, vizand implementarea politicilor urbane, inclusiv a mobilității urbane, si 

punând accentul pe utilizarea solutiilor verzi și digitale, cu scopul protejarii mediului si prevenirii 

schimbarilor climatice. 

 
6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții 

 
Prezentul proiect raspunde obiectivului general al componentei C10 Fondul Local din PNRR, prin 

implementarea proiectului se va susține o transformare durabilă urbană prin investiții în 

modernizarea si cresterea gradului de digitalizare a administrației publice (si a serviciilor oferite) si 

transformarea acesteia in vederea adaptarii la noua eră digitală, masuri care vor susține reziliența și 

tranziția verde a zonelor urbane, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivellocal.. 

Proiectul produce urmatoarele efecte pozitive:  

- Creșterea pe termen lung a competitivității, incluziunii și sustenabilității zonelor urbane ca 

urmare a investitiilor finantate prin PNRR; 

- Dezvoltarea unei zone urbane reziliente ca urmare a investitiei în proiecte de modernizare si 

crestere a gradului de digitalizare a administrației publice si a serviciilor publice oferite prin: 

 implementarea soluțiilor IT de digitalizare la nivelul Primăriei UAT Oras Copsa 

Mica, proiectul avand impact asupra calitatii vietii populatiei, ca urmare a 

imbunatatirii calitatii serviciilor publice; 

 implementarea sistemului de monitorizare și siguranță a spațiului public- va 

permite monitorizarea în timp real a unor suprafețe mari din domeniul public, va putea fi 

integrat cu alte sisteme de supraveghere video, iar autoritatea locală  va putea: 

- să rezolve mai ușor problemele de mediu (prin identificarea celor care 

aruncă necontrolat deșeuri),  

- să monitorizeze mai atent zonele limitrofe și zonele vulnerabile ale orașului,  

- să-i identifice rapid pe cei care vandalizează bunuri de interes public sau 

privat,  

- să combată, consumul de alcool și/sau stupefiante în spațiul public,  

- să prevină faptele de furt și tâlhărie săvârșite asupra persoanelor 

vulnerabile,  

- să supravegheze mai ușor persoanele suspecte, în vederea stabilirii 

”modelelor” de activități infracționale,  

- să dezvolte un climat de încredere și colaborare cu cetățenii și alte autorități 

publice,  

- să protejeze și mai mult perimetrele școlilor și, nu în ultimul rând,  
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- să depisteze nereguli produse în trafic sau nereguli privind parcările ilegale 

de autovehicule. 

- Proiectul aduce un impact semnificativ asupra serviciilor publice destinate comunitatii, în 

perioada post-pandemică. 

 

In acelasi sens prin implementarea bazei de date GIS la nivel local si a serviciilor „cloud” pentru 

platforma de date DESCHISE se aduc imbunatatiri semnificative pentru administratia publica astfel:  

a) Conducerea primăriei, prin: 

 faptul că ajunge repede în posesia datelor, cu costuri mai reduse; 

 posibilitatea de a realiza hărți tematice într-un timp scurt, cu sintetizarea situației; 

b) Urbanism, planificarea teritorială și disciplina în construcții, prin: 

 realizarea reglementărilor urbanistice – oferă bază pentru realizare PUG/PUZ; 

 emiterea certificatelor de urbanism; 

 monitorizarea construcțiilor – fațade, dimensiuni; 

 verificarea încadrării construcțiilor în limitele legale; 

 gestionarea eficientă a adreselor administrative și a fondului locativ; 

 planificarea și organizarea pentru situații de urgență; 

c) Direcția tehnică, prin: 

 monitorizarea stării străzilor și coordonarea investițiilor în infrastructură; 

 evidența rețelelor de utilități publice și coordonarea investițiilor; 

 siguranța circulației – prin evidența semnelor și marcajelor de circulație; 

 spații verzi - prin realizarea și actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi; 

 evidența parcărilor; 

d) Impozite și taxe, prin: 

 corelarea situațiilor scriptice și faptice privind valorile impozabile; 

e) Cadastru, banca de date urbane și cartografie, prin: 

 verificarea măsurătorilor și actualizarea datelor existente. 

 

Efectul pozitiv creat de implementarea platformei de servicii publice online va conduce la: 

- asigurarea transparentei în administrarea informațiilor și serviciilor publice, 

- eliminarea birocrației, ineficienței și a timpului pierdut de către cetățeni, 

- eliminarea costurilor generale excesive, dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice 

electronice oferite cetățenilor, prin întărirea capacitații instituționale a Orasului Copsa Mica 

în îndeplinirea atribuțiilor sale specifice în ceea ce privește livrarea către cetățeni și către 

alte instituții a unor servicii on-line eficiente și de calitate. 

 

Avantajele investiției propuse va cuprinde următoarele caracteristici: 

 Accesibilitatea: 
Serviciile electronice oferite vor fi furnizate cetățenilor utilizându-se o interfața 

grafica simpla, ce va permite accesul nerestricționat unui număr cat mai mare de 

utilizatori, 

 Eficiență: 
Prin utilizarea serviciilor electronice dezvoltate prin proiect, cetățenii trebuie să 

poată evita deplasarea la ghișee și nu vor mai fi limitați de orarul de funcționare 

al instituției, 
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 Eficacitatea: 
Oferirea alternativei electronice la serviciile clasice de informare a cetățenilor, de 

urmărire a stadiului documentelor depuse, de adresare a petițiilor și sesizărilor, 

de înregistrare pentru audiente va genera creșterea confortului cetățenilor, 

aceștia vor putea beneficia de o interacțiune online directa, eliminându-se 

barierele birocratice, 

 Siguranța și protejarea confidențialității datelor furnizate de utilizatori: 
Soluția va permite respectarea prevederilor legislației în vigoare pentru 

asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal și cea privind dreptul de 

informare al cetățeanului. Se va tine cont de prevederile Regulamentului General 

privind Protecția Datelor și ale Directivei privind protecția datelor prelucrate în 

scopul prevenirii, detectării, investigării și punerii sub urmărire a infracțiunilor și a 

altor activități judiciare. 

 Scalabilitatea: 
Aplicația informatica trebuie să facă față unui nivel de încărcare continuu 

crescător, fără a fi diminuata performanta. 

O altă categorie de beneficiari vor fi cetățenii, care prin publicarea datelor și harților pe internet vor 

avea acces la date și informații utile, respectiv vor putea beneficia de serviciile administrației publice 

într-un timp mai scurt. 

 

Proiectul va genera un impact pozitiv asupra orasului Copsa Mica prin modernizarea mijloacelor de 

comunicare intre cetateni si administratia locala, prin cresterea atractivitatii zonei avand in vedere 

conditiile de siguranta create precum si reducerea efectelor negative legate de infractionalitate, 

accidente in zona si nu in ultimul rand la pastrarea curateniei in tot orasul, descurajnadu-se in acest 

sens depozitarea necontrolata si haotica a deseurilor. 

 

7. Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor 
 

Prezentul proiect respecta criteriile de eligibilitate in conformitate cu Anexa 1 „Criterii de eligibilitate” 

atasat la Ghidul Specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, astfel: 

a) Eligibilitatea solicitantului 

UAT Orasul Copsa Mica se incadreaza in categoria de solicitanti eligibili fiind UAT încadrata în 

categoria oraselor, definite în conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României, republicată. 

b) Eligibilitatea activităților și cheltuielilor 

Prezenta cerere de finantare are ca si obiectiv modernizarea si cresterea gradului de digitalizare a 

administrației publice, a serviciilor oferite, si transformarea acesteia in vederea adaptarii la nouă eră 

digitală, astfel tipul de investitie a proiectului se incadreaza in una dintre categoriile de investitii 

eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului, mai exact: I1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local) - dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru 

administrațiile publice și întreprinderi (100% Digital Tag). 
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Activitatile eligibile ale proiectului sunt incadrate in subcategoria de investitii I.1.2 ca sisteme 

inteligente de management urban/local care se încadrează la codul 021ter - Dezvoltarea de servicii 

și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi, prin prezentul 

proiect se doreste achizitionarea unor echipamente incadrate pe urmatoarele categorii de cheltuieli 

eligibile: 

- Baza de date GIS la nivel local   

- Servicii „CLOUD” pentru platforma de date deschise  

- Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public 

- Drone pentru inspectia zonelor  

- Centru de monitorizare in timp real a situatiei din localitate 

- Sistem WIFI in spatiile publice 

- Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public 

- Platforma de servicii publice online 

- Monitorizare in timp real a starii infrastructurii si a consumului de energie 

- Echipamente it&c / hardware 

 

Cheltuielile propuse prin prezenta cerere de finantare nu au mai fost solicitate la finantare prin 

Programul Operaţional Regional, prin alte programe operaţionale, sau prin alte programe cu surse 

publice de finanțare Programele Operationale din perioada 2014-2020. 

Bugetul proiectului prin incadrarea cheltuielilor totale in categoria de eligibil si neeligibil se prezinta 

astfel: 

  
Categorii de 

cheltuieli 
U. M 

Cantit
ate 

Pret unitar 
(EUR) 

Valoare  
fara TVA 

(EUR) 

Pret unitar 
(lei) 

Valoare  fara 
TVA (lei) 

TVA (lei) 
Valoare cu 

(TVA) 

I. 
Cheltuieli 
eligibile: 

                

1 Sistem CCTV buc 1 35,000.00 35,000.00 172,294.50 172,294.50 32,735.96 205,030.46 

2 Drona buc 2 10,461.74 20,923.48 51,500.01 103,000.02 19,570.00 122,570.02 

3 
Centru 
supraveghere/c
omanda 

buc 1 15,000.00 15,000.00 73,840.50 73,840.50 14,029.70 87,870.20 

4 Sistem Wifi buc 1 17,000.00 17,000.00 83,685.90 83,685.90 15,900.32 99,586.22 

5 
Server cu 
licenta 

buc 1 15,450.00 15,450.00 76,055.72 76,055.72 14,450.59 90,506.31 

6 
Calculatoare 
laptop 

buc 3 1,163.37 3,490.11 5,726.92 17,180.76 3,264.34 20,445.10 

7 
Sistem operare 
WINDOWS 

buc 10 195.29 1,952.90 961.35 9,613.50 1,826.57 11,440.07 

8 
Calculatoare 
desktop 

buc 6 1,536.03 9,216.18 7,561.41 45,368.46 8,620.01 53,988.47 

9 
Baze de date 
GIS  

buc 1 56,000.00 56,000.00 275,671.20 275,671.20 52,377.53 328,048.73 

10 

Platforma 
SmartCity 
Premium si 
portal cetateni 

buc 1    220,000.00  
   

220,000.00  
    

1,082,994.00  
     

1,082,994.00  
       

205,768.86  
    

1,288,762.86  

11 
Consum servicii 
Cloud 

buc 1 20,000.00 20,000.00 98,454.00 98,454.00 18,706.26 117,160.26 

12 Centrala PBX  buc 1 8,404.00 8,404.00 41,370.37 41,370.37 7,860.37 49,230.74 



 

 

 
13 

13 
Sistem 
VideoConferinta 
Yealink 

buc 1 12,000.00 12,000.00 59,072.40 59,072.40 11,223.76 70,296.16 

14 
Inregistrare 
sedinte consiliu 
Camera 

buc 1 5,000.00 5,000.00 24,613.50 24,613.50 4,676.57 29,290.07 

15 
Sistem control 
acces 

buc 1 1,500.00 1,500.00 7,384.05 7,384.05 1,402.97 8,787.02 

  
TOTAL eligibil - 

lei 
    

   
2,170,598.88 412,413.81 2,583,012.69 

  
TOTAL eligibil - 

EUR        
440,936.66 83,777.97 524,714.63 

II. 
Cheltuieli 
neeligibile:           

1. 
Consultanta 

pentru elaborare  
 buc  1 4,062.81 4,062.81 20,000.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

2 

Consultanta 
pentru 

management 
proiect 

 buc  1 20,000.00 20,000.00 98,454.00 98,454.00 18,706.26 117,160.26 

3 
Consultanta 

achizitii 
 buc  1 10,000.00 10,000.00 49,227.00 49,227.00 9,353.13 58,580.13 

  
TOTAL neeligibil 

- lei 
    

   
167,681.00 31,859.39 199,540.39 

  
TOTAL 

neeligibil- EURO        
34,062.81 6,471.93 40,534.75 

  

Valoare totala 
proiect - LEI 

(eligibil + 
neeligibil)     

   
2,338,279.88 444.273.20 2,782,553.08 

  

Valoare totala 
proiect - EURO 

(eligibil + 
neeligibil)           

474,999.47 
         

90,249.90 
       

565,249.38  

 
 

 
EUR LEI 

Suma prealocata Oraş Copșa Mică           3,189,815.00       15,702,502.30  

Suma eligibila solicitata pe tip de investitie:              440,936.66         2,170,598.88  

Echipamente TIC             440,936.66          2,170,598.88 

Cheltuieli neeligibile:              124.312,71             611,954.20  

Consultanta pentru elaborare                   4,062.81              20,000.00  

Consultanta pentru management proiect                20,000.00              98,454.00  

Consultanta achizitii                10,000.00              49,227.00  

TVA aferent proiect                90,249.90            444,273.20  

Valoare totala a investitiei inclusiv TVA              552,799.90          2.782,553.08  

(cursul Inforeuro mai 2021: 1 euro = 4,9227 lei) 

 

In vederea indeplinirii condițiilor mentionate in ghid pentru acest tip de investitii, UAT Oras Copsa 

Mica se angajeaza sa respecte criteriile solicitate astfel: 

Alinierea obligatorie a investițiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de 

Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare /aprobare; 

- Strategia integrata de dezvoltare locala a UAT Oras Copsa Mica pentru perioada 2022-2027 
este în curs de elaborare, conform contract de servicii nr. 6564 din 15.11.2021. Se 
menționează faptul că, necesitatea investiției pentru infrastructura TIC, va fi cuprinsă în cadrul 
strategiei. 

 

Asigurarea acoperirii cu serviciile de mobilitate urbană din zona funcțională și zona periurbană. 

Asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate 
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autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/ aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de 

transport; 

- Nu e cazul 

 

In cazul în care există la nivel de UAT sau la nivel de zonă urbană funcțională un sistem deja 

operațional, se va asigura integrarea și corelarea cu acesta a sistemului care va fi achiziționat prin 

intermediul Componentei 10. 

- Nu e cazul 

 

Indicatorii obiectivului de investiții 

In urma realizarii investitiei se urmareste indeplinirea indicatorilor specificat in Ghidul solicitantului: 

- Număr de UAT ce își vor elabora/ dezvolta prin intermediul acestei investiții sisteme de 
transport inteligente (ITS): 0 

- Număr de UAT ce își vor elabora/ dezvolta prin intermediul acestei investiții infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local): 1 

 
 

8. Descrierea procesului de implementare 
 

Denumrie activitati Descriere activitate 
Perioada de 

realizare 

1. Pregatirea 
proiectului in vederea 
obtinerii finantarii 
nerambursabile  

Activitatea presupune realizarea documentatiei pentru 
depunerea cererii de finantare si anexele acesteia, in 
conformitate cu Ghidul Specific - Condiții de accesare a 
fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de 
proiecte PNRR/2022/C10 

Aprilie 2022-  
Mai 2022 

2. Obtinere a finantarii 
nerambursabile  

In cadrul acestei activitati, cererea de finantare impreuna cu 
anexele acesteia sunt evaluate. In cazul în care documentația 
transmisă necesită completări/modificări, MDLPA poate solicita 
clarificări. 

Rezultatul acestei activitati este semnarea contractului de 
finantare. 

Iunie 2022- 
Decembrie 2022 

3. Managementul 
proiectului 

Pentru implementarea proiectului vor fi folosite resursele 
umane de care dispune Primaria orasului Sângeorz-Băi si 
resurse externe de implementare ale unei societati de 
consultanta care se va contracta in vederea implementarii 
proiectului. 

Aceasta activitate cuprinde realizarea procedurii de achizitie 
pentru atribuirea contractului de servicii aferente 
managementului de proiect, in conformitate cu prevederile Legii 
nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

Ca urmare a semnarii contractului de servicii management 
proiect se va derula activitatea de management a  proiectului 
care cuprinde coordonarea activitatilor de implementare a 
proiectului conform conditiilor mentionate in Contractul de 
finantare si Ghidul Solicitantului. 

Ianuarie 2023 – 
Octombrie 2025 

4. Organizarea 
procedurilor de 
achizitie publica 

Aceasta activitate cuprinde realizarea documentatiei de 
achizitie pentru atribuirea contractelor de furnizare servicii, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice. 

Ianuarie 2023 -
Octombrie 2023 
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Rezultatul acestei activitati este semnarea contractului de 
furnizare. 

5. Livrarea si receptia 
serviciilor 

In cadrul acestei activitati, furnizorul rezultat in urma realizarii 
procedurii de achizitie, va presta serviciile care fac obiectul 
contractului in conformitate cu cerintele mentionate in caietul de 
sarcini si oferta inregistrata in cadrul procedurii. 
Beneficiarul va receptiona serviciile in conformitate cu cerintele 
Ghidului Solicitantului si a contractului de finantare 

Noiembrie 2023 - 
Octombrie 2025 

 

Proiectul pentru care se solicita finantare este estimat a se finaliza in Octombrie 2025, astfel perioda 

de implementare a proiectului nu va depasi data mentionata in Ghidul Solicitantului si anume data de 

30 iunie 2026. 

Durata de implementare a activitatilor proiectului previzionate a se realiza dupa semnarea 

contractului de finantare este de 34 luni. 

 
 
 
 
 
 

9. Alte informații 
 

Nu este cazul. 
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Material realizat de SC VENTRUST CONSULTING SRL 

Str. Gheorghe Doja, nr. 26-30, Localitatea Târgu Mureș, Județul Mureș 

 

 

 

 

Manager proiect, 

Bloj Larisa 

 
 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

Costea Cristian Secretar general 

 Şerban Dorin 


