
                                                                                                     

 
 

 
                                                                                                          
 

   

    

Nr. inregistrare :  351 

Data:  31. 01. 2023 

Comunicat de presa 

 

”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” 

UAT Comuna Bobicesti anunta inceperea proiectului cu titlul “Sisteme inteligente de 

management local  pentru dezvoltarea de servicii și structuri de  sprijin,   specializate pentru 

administrația publica Bobicesti” Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1 in comuna 

Bobicesti, judetul Olt, implementat de UAT Bobicesti, conform contractului de finantare nr 

1366/05.01/2023, finantat in cadrul componentei 10 – Fondul Local a PNRR. 

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 05.01.2023.  

Obiectivul proiectului il reprezinta Achiziționarea de Sisteme ITS (Intelligent Transport 

Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce 

contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local 

 - Componenta C10-Fondul Local  I1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- 

ITS/alte infrastructure TIC (sisteme inteligente de management urban/local). 

- Suma solicitată pentru investiție (EURO): 324.770 

- Suma solicitată pentru investiție (RON): 1.598.745,28 

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele: 

• Imbunatatirea conditiilor de viata pentru cetateni prin infintarea si modernizarea unor 

sisteme inteligente de management local pentru dezvoltarea de servicii si structuri de 

sprijin, specializate pentru administratia publica Bobicesti; 

• Achiziția dronelor pentru a inspecta zonele sau situațiile de risc; 

• Dotarea și funcționarea centrului de monitorizare în timp real a situației din localitate 

– oferă acces în timp real la toate camerele, senzorii și alte dispozitive de colectare a 

datelor; 

• Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public; 

• Baze de date GIS la nivel local /Date deschise – platformă de date deschise în care 

datele disponibile la nivel de localitate sunt accesibile publicului;  

• Funcționar public virtual; 



                                                                                                     

 
 

 
                                                                                                          
 

   

• Servicii „Cloud” – platformă cloud online pentru utilizare de către administrația 

publică;   

•  Platformă de servicii publice digitale;  

• Aplicații pentru informarea cetățenilor și identificarea problemelor la nivel local;  

• Plata online a taxelor și impozitelor;  

• Sistem de planificare online – site web care permite programarea online a cetățenilor 

la diverse ghișee APL;  

• Monitorizarea în timp real a stării infrastructurii tehnico-locale și a consumului de 

energie;  

• Panouri vizuale electronice de informare a persoanelor cu dizabilităţi cu privire la 

mijloacele de transport în comun (informaţii adaptate scris mărit pentru persoanele cu 

diferite tipuri de dizabilităţi); 

•  Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public; 

• Asigurarea sigurantei si a confortului cetatenilor; 

• Cresterea calitatii vietii prin asigurarea unui climat digitalizat din punct de vedere al 

infrastructurii localitatii; 

• Crearea unui mediu sigur prin scaderea ratei infractionalitatii; 

• Cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor si antreprenorilor; 

• Satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale; 

• Prevenirea si combaterea criminalitatii la nivel local; 

• Cresterea gradului de transparenta si integritate in prestarea serviciilor. 

Componenta PNRR/2022/C10 — Fondul Local  - I. 1.3: "Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice" 

- Infiintarea a doua statii de incarcare 

- Valoarea stațiilor de încărcare (EURO) 50.000 

- Valoarea stațiilor de încărcare (RON) 246.135,00 

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 1.844.880,28 lei, la care se adauga TVA 

in valoare de 350.527,25 lei. 

 

Persoana de contact: 

Primar Comuna Bobicesti, judetul Olt: Chitez Ilie, 

Telefon: 0249455501 


