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Comunicat de presă 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

 
Anunț începere implementare proiect 

            
Beneficiar: UAT Orașul Tășnad      Data: ___________ 

 

UAT Orașul Tășnad, județul Satu Mare, anunță începerea activităților pentru 

implementarea proiectului „Achiziționare echipamente și aplicații pentru 

management urban în vederea Dezvoltării de servicii și structuri de sprijin foarte 

specializate pentru administrația publică și intreprinderi”, finanțat din bugetul 

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 4: Coeziune socială și 

teritorială, Componenta C10: Fondul local, Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii 

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

management urban/local). 

Obiectiv general: 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. 

Obiectiv specific al proiectului: Achiziționare echipamente și aplicații pentru 
management urban.  

Activități principale ale proiectului: Achiziționarea următoarelor tipuri de 
infrastructuri TIC, fără a fi limitativ: 
-Achiziționarea de drone pentru a inspecta zonele sau situaţiile de risc; 
-Dotarea şi funcţionarea centrului  de monitorizare în timp real a situaţiei din localitate - 
oferă acces în timp real la toate camerele, senzorii şi alte dispozitive de colectare a 
datelor; 
-Achiziţionarea şi punerea în funcţiune a sistemelor inteligente de gestionare pentru 
sistemele de spaţii verzi, automatizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi; 
-Extinderea sistemului Wifi în spaţiile publice; 

-Mobilier urban inteligent;  

-Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public; 

-Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitizare sau reconstrucţie digitală 

(VR/AR); 

-Ghișeu unic pentru mediul de afaceri; 

-Platforma pentru comunicare cu cetățenii și formarea inițiativelor comunitare; 

-Centre locale de inovare a comunităţii - aplică soluţii inteligente pentru incluziunea 

socială şi oferă programe educaţionale pentru comunitate; 

-Baze de date GIS la nivel metropolitan sau local/Date deschise-platformă de date 

deschise în care datele disponibile la nivel de oraş/localitate (date sectoriale) sunt 

accesibile publicului; 

-Funcțional public virtual; 

-Servicii “Cloud” – platformă cloud online pentru utilizare de către administraţia  publică; 
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-Platforma de servicii publice digitale; 

-Sistem de înregistrare și emitere a documentelor- permite înregistrarea  şi emiterea 

documentelor online, semnături electronice etc.; 

-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-municipale şi a consumului de 

energie; 

-Infrastructură de igienizare “inteligentă” – pubele inteligente cu senzori și tehnologie 

bazată pe GPS care oferă date despre gradul de umplere al pubelelor; 

-Soluţii de accesibilizare a spaţiului public pentru persoanelele cu dizabilităţi; 

-Sisteme de ghidaj şi orientare care utilizează tehnologia senzorilor de proximitate 

destinate persoanelor  cu deficienţe  de auz; 

-Dispozitive de  amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de proteze 

auditive; 

-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); 

-Lucrările de construcţii pentru montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor; 

- Activităţi de proiectare şi asistenţă tehnică; 

-Alinierea  obligatorie a investiţiilor cu Planurile  de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile 

Integrate de Dezvoltare  Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de 

elaborare/aprobate; 

-Se va asigura integrarea şi corelarea sistemului care va fi achiziţionat prin intermediul 

Componentei 10 cu sistemele implementate deja la nivelul oraşului Tăşnad, acolo unde 

este cazul. 

 

Cod proiect: C10-I1.2-597. 

Valoarea totală a proiectului: 2.929.006,50 lei inclusiv TVA ; 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 2.929.006,50 lei inclusiv TVA  ; 

Valoarea eligibilă din PNRR: 2.461.350,00  lei; 

Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR: 467.656,50   lei; 

Perioada de implementare a proiectului: 26.01.2023 – 26.01.2026 . 
  Date de contact: UAT Orașul Tășnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, Tășnad, 

office@primariatasnad.ro, tel./fax 0261-825701/0261-827223. 

 
 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
finanțat din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență al 

României și din fonduri naționale”. 

 
 
 
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 
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