
ROMÂNIA                                                                                  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea pregătirii proiectului și a încheierii unui acord de parteneriat pentru 

realizarea proiectului de infrastructură pe domeniul specializare inteligentă „Aplicație on-
line integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, 

IDENTITATE în județul Prahova” 
 Având în vedere:  
− Referatul de aprobare nr. 25665/15.12.2020, prezentat de domnul Iulian Dumitrescu, 
preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul Direcţiei Proiecte cu Finanţare 
Externă nr.25667/15.12.2020, la proiectul de Hotărâre privind aprobarea pregătirii 
proiectului și a acordului de perteneriat pentru reaizarea proiectului de infrastructură pe 
domeniul specializare inteligentă „Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului 
Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE  în județul Prahova”; 
− O.U.G. nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare 
pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional 
Asistență Tehnică 2014-2020, POAT 2014-2020, și Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, POIM; 
− Ghidul solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea 
documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii 
Sud Muntenia; 
− Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia 2021 – 2027; 
− În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. d.) și lit. f), și alin. (7) lit. a) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă pregătirea proiectului „Aplicație on-line integrată pentru promovarea 
județului Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova”. 
Art.2. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Județul Prahova și Asocierea 
dintre Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” (I.N.C.E.) al 
Academiei Române și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) în 
vederea pregătirii proiectului de infrastructură pe domeniul specializare inteligentă 
„Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, 
ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova”, pentru realizarea documentațiilor tehnico-
economice în contextul accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional 
Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020). 
Art.3. Se împuternicește domnul Iulian Dumitrescu, Președintele Consiliului Județean 
Prahova, pentru semnarea Acordului de parteneriat dintre Județul Prahova și Asocierea 
dintre Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” (I.N.C.E.) al 
Academiei Române și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.). 
Art.4. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor interesate.  

Președinte, 
Iulian Dumitrescu 

           Contrasemnează: 
            Secretar General, 
                 Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 15 decembrie 2020  
Nr. 176 
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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de Hotărâre privind aprobarea pregătirii proiectului și a încheierii unui acord 

de parteneriat pentru realizarea proiectului de infrastructură pe domeniul specializare 
inteligentă „Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - 

NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova” 
 
 
 
 

Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a judeţului Prahova reprezintă pentru Consiliul Judeţean 
dezideratul fundamental al activităţii sale, astfel încât această entitate administrativă a României 
să devină o zonă competitivă la nivel regional, naţional şi european, cu o economie dinamică şi 
diversificată. 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în strânsă colaborare cu partenerii locali și 
regionali a elaborat Strategia de Specializare Inteligentă 2021-2027, document de programare, ca 
o bază strategică pentru elaborarea proiectelor de finanțare din fonduri externe/comunitare, 
naționale și locale ce au ca scop dezvoltarea durabilă a Regiunii Sud Muntenia. Prin intervențiile 
și activitățile cuprinse în strategie, se urmărește crearea unei regiuni dinamice și competitive, 
bazate pe inovare și digitalizare. 

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. 

Au fost identificate la nivelul regiunii opt 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 opt domenii de specializare inteligentă, priorități verticale la nivelul regiunii Sud 
Muntenia sunt: 

1. Construcția de mașini, componente și echipamente de producție. 
2. Agricultura și industria alimentară. 
3. Turismul și identitatea culturală. 
4. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare. 
5. Localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor. 
6. Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie. 
7. ITC. 
8. Sănătate. 

 
 



 
 
Întrucât proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru 

pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, respectiv pentru elaborarea și 
aprobarea Studiului de Fezabilitate și/sau a Proiectului Tehnic de Execuție, cu impact asupra 
ritmului de implementare și a riscului de dezangajare la nivelul programelor operaționale a fost 
aprobată Ordonanța de Urgență nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui 
sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul 
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, POAT 2014-2020, și Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, POIM, astfel încât să se poată asigura rambursarea eficientă a 
cheltuielilor având în vedere noile prevederi din regulamente. Astfel, au fost create premisele 
necesare pentru atingerea unui grad de absorbție ridicat care să asigure un impact semnificativ al 
fondurilor europene în economia României. 

Proiectul inițiat de Consiliul Județean Prahova „Aplicație on-line integrată pentru 
promovarea județului Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul 
Prahova”, se încadrează în domeniul de specializare inteligentă Turismul și identitatea culturală 
și în nișa de specializare inteligentă Soluții inovative pentru valorizarea patrimoniului cultural, și 
va fi depus în cadrul apelului de fișe de proiecte de investiție în conformitate cu apelul de 
proiecte ”Sprijin pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul specializării 
inteligente”, cu termen 15.12.2020, ora 1400. 

Ghidul solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea 
documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud 
Muntenia, apel destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării 
inteligente finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa 
prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din 
FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, impune elaborarea unor documente 
necesare evaluării și selectării în vederea finanțării. 

De asemenea solicitantul eligibil pentru depunerea fișei de proiect de investiție în vederea 
realizării documentațiilor tehnico-economice este parteneriatul dintre unitatea administrativ 
teritorială și universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-
dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari. 

Apelul pentru fișele de proiecte de investiție depuse în scopul obținerii finanțării pentru 
elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare proiectelor în domeniul specializării 
inteligente se supune regulilor schemei de ajutor de stat mixtă (ajutor de minimis și ajutor de 
stat). 

Schema se aplică solicitanților care desfășoară/intenționează să desfășoare activități în 
domeniile de specializare inteligentă din cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii 
Sud Muntenia. 

Ajutorul de stat/ minimis pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în domeniul 
specializării inteligente se acordă sub formă de grant, iar plățile se acordă în una sau mai multe 
tranșe, în conformitate cu prevederile stabilite în contractul de acordare a sprijinului financiar. 

Astfel, Consiliul Județean Prahova depune toate eforturile pentru pregătirea documentelor 
proiectului de infrastructură în domeniul specializării inteligente „Aplicație on-line integrată 
pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul 
Prahova”, pe baza cărora se va realiza selectarea proiectelor din Regiunea Sud Muntenia, pentru 
care se va acorda sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice. De asemenea 
solicitantul eligibil pentru depunerea fișei de proiect de investiție în vederea realizării 
documentațiilor tehnico-economice este parteneriatul dintre unitatea administrativ teritorială și 
universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-
inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari. 

Prin anunțul de intenție lansat de Consiliul Județean Prahova în data de 26.11.2020, 
entitățile interesate au pregătit un set de documente, în baza cărora a fost realizată evaluarea și a 
fost selectat ca partener Asocierea dintre Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. 
Kirițescu” (I.N.C.E.) al Academiei Române și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Turism (I.N.C.D.T.), Raport selecție partener nr.25627/14.12.2020.                                     

 
 



 
 
 
 
Proiectul „Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - 

NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova”, pregătit de parteneriatul dintre Județul 
Prahova și Asocierea dintre Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” 
(I.N.C.E.) al Academiei Române și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism 
(I.N.C.D.T.), are în vedere promovarea județului Prahova printr-o aplicație on-line, precum și prin 
amenajarea unui parc tematic care va evidenția cele mai importante obiective turistice/istorice/ 
geografice din România. Aplicatia on-line integrată va cuprinde, printre altele, rute turistice, 
SMS-uri cu notificări privind evenimentele culturale, sportive, etc. și o hartă interactivă a 
obiectivelor turistice. 

 
Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea pregătirii proiectului și a acordului de perteneriat pentru realizarea proiectului 
de infrastructură pe domeniul specializare inteligentă „Aplicație on-line integrată pentru 
promovarea județului Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul 
Prahova”, pentru o dezvoltare echilibrată a judeţului prin promovarea prioritară a proiectelor 
relevante în domeniul specializării inteligente. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 
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R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea pregătirii proiectului și a încheierii unui 

acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de infrastructură pe domeniul 
specializare inteligentă „Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului Prahova - 

N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova” 
 

 
Specializarea inteligentă este un concept al politicii de inovare care are ca scop 

stimularea inovării regionale, contribuind la creștere și prosperitate, prin concentrare pe punctele 
forte. Specializarea inteligentă se bazează pe parteneriate între companii, entități publice și 
instituții de cunoaștere. 

Procesul de specializare inteligentă necesită capacități strategice pentru a capta 
oportunitățile viitoare. Acestea includ: capacitatea de a identifica punctele forte locale și 
regionale; capacitatea de a alinia acțiunile politice și de a construi masă critică; și capacitatea 
regiunilor de a dezvolta o viziune și de a implementa, monitoriza, evalua și revizui strategia, etc. 
Diversitatea mecanismelor de politică (descoperire antreprenorială, programare, implementare, 
monitorizare, evaluare, revizuire, etc) evidențiază complexitatea provocărilor cu care se 
confruntă factorii de decizie. 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în strânsă colaborare cu partenerii locali și 
regionali a elaborat Strategia de Specializare Inteligentă 2021-2027, document de programare, ca 
o bază strategică pentru elaborarea proiectelor de finanțare din fonduri externe/comunitare, 
naționale și locale ce au ca scop dezvoltarea durabilă a Regiunii Sud Muntenia. Prin intervențiile 
și activitățile cuprinse în strategie, se urmărește crearea unei regiuni dinamice și competitive, 
bazate pe inovare și digitalizare. 

Au fost identificate la nivelul regiunii opt 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 opt domenii de specializare inteligentă, priorități verticale la nivelul regiunii Sud 
Muntenia sunt: 

1. Construcția de mașini, componente și echipamente de producție 
2. Agricultura și industria alimentară 
3. Turismul și identitatea culturală 
4. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare 
5. Localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor 
6. Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie 
7. ITC 
8. Sănătate 
Proiectul inițiat de Consiliul Județean Prahova „Aplicație on-line integrată pentru 

promovarea județului Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul 
Prahova”, se încadrează în domeniul de specializare inteligentă Turismul și identitatea culturală 
și în nișa de specializare inteligentă Soluții inovative pentru valorizarea patrimoniului cultural, și 
va fi depus în cadrul apelului de fișe de proiecte de investiție în conformitate cu apelul de 
proiecte ”Sprijin pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul specializării 
inteligente”, cu termen 15.12.2020, ora 1400. 

 



Ghidul solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea 
documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud 
Muntenia, apel destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării 
inteligente finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa 
prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din 
FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, impune elaborarea unor documente 
necesare evaluării și selectării în vederea finanțării. 

De asemenea solicitantul eligibil pentru depunerea fișei de proiect de investiție în vederea 
realizării documentațiilor tehnico-economice este parteneriatul dintre unitatea administrativ 
teritorială și universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-
dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari. 

Prin anunțul de intenție lansat de Consiliul Județean Prahova în data de 26.11.2020, 
entitățile interesate au pregătit un set de documente, în baza cărora a fost realizată evaluarea și a 
fost selectat ca partener Asocierea dintre Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. 
Kirițescu” (I.N.C.E.) al Academiei Române și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Turism (I.N.C.D.T.), Raport selecție partener nr.25627/14.12.2020.                                     

Proiectul „Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - 
NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova”, pregătit de parteneriatul dintre Județul 
Prahova și Asocierea dintre Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” 
(I.N.C.E.) al Academiei Române și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism 
(I.N.C.D.T.), are în vedere promovarea județului Prahova printr-o aplicație on-line, precum și prin 
amenajarea unui parc tematic care va evidenția cele mai importante obiective turistice/istorice/ 
geografice din România. Aplicatia on-line integrată va cuprinde, printre altele, rute turistice, 
SMS-uri cu notificări privind evenimentele culturale, sportive, etc. și o hartă interactivă a 
obiectivelor turistice. 

Parcul tematic „N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE” ce se va dezvolta în județul 
Prahova, va cuprinde esența României, care se va întregi prin oamenii care îl vor vizita, și vor 
aduce viață peisajelor, vor însufleți machetele clădirilor celor mai reprezentative din țară. 

Astfel, se vor realiza machete la o scara determinată de dimensiunea reală a monumentului 
sau a clădirii, ce vor fi reproduse până la cel mai mic detaliu, precum și pentru formele de relief 
cu principalele puncte de atracție (Munții Carpați, Marea Neagră și litoralul, Delta Dunării, 
fluviul Dunarea și râurile Mureș, Olt, Prut, etc 

Vizitatorii vor putea închiria aparate „Audio Guides” prin intermediul cărora li se va 
prezenta „povestea“ regiunii, a clădirilor etc. Identificarea se va  realiza pe baza codurilor afișate 
pe panouri fixate în vecinătatea fiecărui obiectiv. Grupurile de vizitatori din țară și din străinătate 
vor avea la dispoziție ghizi turistici. 

Întrucât proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru 
pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, respectiv pentru elaborarea și 
aprobarea Studiului de Fezabilitate și/sau a Proiectului Tehnic de Execuție, cu impact asupra 
ritmului de implementare și a riscului de dezangajare la nivelul programelor operaționale a fost 
aprobată Ordonanța de Urgență nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui 
sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul 
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, POAT 2014-2020, și Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, POIM, astfel încât să se poată asigura rambursarea eficientă a 
cheltuielilor având în vedere noile prevederi din regulamente. Astfel, au fost create premisele 
necesare pentru atingerea unui grad de absorbție ridicat care să asigure un impact semnificativ al 
fondurilor europene în economia României. 

Apelul pentru fișele de proiecte de investiție depuse în scopul obținerii finanțării pentru 
elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare proiectelor în domeniul specializării 
inteligente se supune regulilor schemei de ajutor de stat mixtă (ajutor de minimis și ajutor de 
stat). 

Schema se aplică solicitanților care desfășoară/intenționează să desfășoare activități în 
domeniile de specializare inteligentă din cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii 
Sud Muntenia. 

Ajutorul de minimis pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în domeniul 
specializării inteligente se acordă sub formă de grant, iar plățile se acordă în una sau mai multe 
tranșe, în conformitate cu prevederile stabilite în contractul de acordare a sprijinului financiar. 



 
 
 
Astfel, Consiliul Județean Prahova depune toate eforturile pentru pregătirea documentelor 

proiectului de infrastructură în domeniul specializării inteligente „Aplicație on-line integrată 
pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul 
Prahova”, pe baza cărora se va realiza selectarea proiectelor din Regiunea Sud Muntenia, pentru 
care se va acorda sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice. 

 
Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre, care 

respectă prevederile legale în vigoare, privitor la aprobarea pregătirii proiectului și a acordului de 
perteneriat pentru realizarea proiectului de infrastructură pe domeniul specializare inteligentă 
„Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, 
ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova” 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 
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