
 

ROMÂNIA        
JUDEŢUL PRAHOVA                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru realizarea proiectului 
,,Aplicație on- line integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - 

NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova” 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 9497/20.04.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu și Raportul comun nr. 9499/20.04.2022  
al  Direcției Proiecte cu Finanțare Externă și Direcția Juridic Contencios și 
Administrație Publică, la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de 
oportunitate pentru realizarea proiectului ,,Aplicație on-line integrată pentru 
promovarea județului Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în 
județul Prahova”; 
  - Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului 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) și lit. f) 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 Studiul de oportunitate pentru realizarea proiectului 
,,Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - 
NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova”, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
           

         CONTRASEMNEAZĂ: 
                 SECRETAR GENERAL,

                             Hermina Adi Bîgiu 
Ploieşti, 28 aprilie 2022  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 9497/20.04.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru 

realizarea proiectului ,,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. 

Prin Hotărârea  nr. 176/15.12.2020, Consiliul Județean Prahova a aprobat pregătirea 
proiectului „Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - 
NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova”. 

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”. 

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 Național de Cercetare-Dezvoltare 
în Turism (I.N.C.D.T.), a primit finantare prin Contractul de acordare a sprijinului financiar 
nr. 8711/10.05.2021 și are în vedere promovarea județului Prahova printr-o aplicație online, 
cu suport de Realitate Augmentată (AR) și Realitate Virtuală (VR), în incinte modulare și 
mobile, special amenajate și dotate pentru a asigura imersia vizitatorilor, care vor evidenția 
cele mai importante obiective turistice/istorice/geografice din Prahova și Romania, 
duplicată într-un parc tematic dezvoltat de Consiliul Județean Prahova.  

Sprijinului financiar nerambursabil a fost acordat pentru realizarea Studiului de 
oportunitate  aferent proiectului ,,Aplicație on – line integrată pentru promovarea județului 
Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova”. 
 

Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru realizarea proiectului ,,Aplicație 
on- line integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, 
IDENTITATE în județul Prahova” 
Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare proiectul de Hotărâre privind 
aprobarea Studiului de oportunitate pentru realizarea proiectului ,,Aplicație on- line 
integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, 
IDENTITATE în județul Prahova”. 

.          
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 9499/20.04.2022 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru 

realizarea proiectului ,,Aplicație on- line integrată pentru promovarea județului 
Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova” 

 
 

Prin Hotărârea nr. 176/15.12.2020, Consiliul Județean Prahova a aprobat pregătirea 
proiectului „Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - 
NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova”, proiect care se încadrează în 
domeniul de specializare inteligentă ,,Turismul și identitatea culturală” și în nișa de 
specializare inteligentă ,,Soluții inovative pentru valorizarea patrimoniului cultural”. 
  

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 Național de Cercetare-Dezvoltare 
în Turism (I.N.C.D.T.), a primit finantare prin Contractul de acordare a sprijinului financiar 
nr. 8711/10.05.2021 și are în vedere promovarea județului Prahova printr-o aplicație online, 
cu suport de Realitate Augmentată (AR) și Realitate Virtuală (VR), în incinte modulare și 
mobile, special amenajate și dotate pentru a asigura imersia vizitatorilor, care vor evidenția 
cele mai importante obiective turistice/istorice/geografice din Prahova și Romania, 
duplicată într-un parc tematic dezvoltat de Consiliul Județean Prahova.  
 

De asemenea, conform prevederilor Ordonanței 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 și 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-202, proiectele de specializare inteligentă 
primesc susținere  financiară în vederea pregătirii și elaborării documentațiilor specifice 
(planuri de afaceri, studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuție, studii de oportunitate 
etc.). 

 
Astfel, prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de 

Dezvoltare Sud Muntenia nr. 4 din 25 martie 2021 a fost aprobată lista de proiecte 
strategice aferente domeniului specializare inteligentă a căror documentație tehnică 
urmează să primească finanțare potrivit OUG nr. 88/2020 printre care se numără și 
proiectul „Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - 
NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova”.  

 
Sprijinului financiar nerambursabil a fost acordat pentru realizarea Studiului de 

oportunitate  aferent proiectului ,,Aplicație on – line integrată pentru promovarea județului 



 

Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova”. 
Studiului de oportunitate cuprinde: analiza oportunitații, dimensionarea spațiului 

necesar rulării funcțiilor de Realitate Augmentată (AR) și Realitate Virtuală (VR) în 
interiorul incintelor modulare și mobile, metode tehnice optime pentru digitalizarea 
obiectivelor istorice și geografice, structura optima a interfeței de interacțiune a aplicației 
cu utilizatorii în vederea implementării proiectului Aplicație online integrata pentru 
promovarea județului Prahova – N.O.I.- NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul 
Prahova. 

 
De asemenea, studiul cuprinde: soluții tehnice pentru realizarea aplicației, înclusiv 

pentru optimizarea structurii astfel încât să permită în mod facil extinderea gamei de 
personaje, obiective și evenimente istorice/geografice/culturale, ori de câte ori este nevoie 
și realizarea update-urilor, soluții tehnice pentru reprezentarea în spațiul virtual a fiecărei 
categorii de elemente componente identificate (obiecte istorice, personaje istorice, 
evenimente istorice/culturale, obiective geografice, animale, plante), soluții tehnice pentru 
modul de interacțiune al vizitatorilor cu mediul virtual: interacțiunea cu un personaj istoric, 
imersia în mijlocul unui eveniment istoric/cultural în desfășurare, soluții tehnice pentru 
realizarea incintelor modulare pentru rularea funcțiilor de Realitate Augmentată (AR) și 
Realitate Virtuală (VR). 

 
Fată de cele prezentate mai sus, avizăm favorabil Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de oportunitate pentru realizarea proiectului ,,Aplicație on- line 
integrată pentru promovarea județului Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, 
IDENTITATE în județul Prahova”. 

 
 

 
DIRECȚIA PROIECTE     DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS  

CU FINANȚARE EXTERNĂ    ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 
p. Director Executiv     Director Executiv, 
            Alina Georgiana TINCĂ 
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