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CADRU STRATEGIC PENTRU ADOPTAREA ȘI UTILIZAREA DE 
TEHNOLOGII INOVATIVE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 2021 – 2027 – 
SOLUȚII PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII, COD MYSMIS2014+ 

129878 
 

 
Autoritatea pentru Digitalizarea României implementează în parteneriat cu Universitatea Tehnica din Cluj 

– Napoca, proiectul „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația 

publică 2021 – 2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cod MySMIS2014+ 129878 / cod SIPOCA 704. 

Valoarea proiectului este de 17.422.242,20 lei cu TVA, din care 14.631.872,04 lei reprezintă finanțare 

nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-

2020. 

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, începând cu data de 3 decembrie 2020. 

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei analize naționale corelată cu strategiile 

internaționale în vederea utilizării de tehnologii inovative cu scopul eficientizării activității instituționale 

în relația cu cetățenii. 

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt: 

- Cadru strategic național pentru perioada 2021 – 2027, elaborat pentru întărirea capacității 

administrative (a administrației publice centrale) în domeniul tehnologiilor de tip deep tech 

- Cadru legislativ actualizat, asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC, 

EuroHPC și PRACE 

- Realizarea unor sesiuni de instruire cu grupul țintă în vederea implementării activităților 

proiectului 

- Dezvoltarea politicilor transversale în vederea facilitării transformării digitale 

- Dezvoltarea cadrului strategic național pentru perioada 2021 – 2027 în domeniul inteligenței 

artificiale 

- Cadrul strategic național și instrumente de finanțare pentru participarea României la European 

Open Science Cloud (EOSC), European High – Performance Computing (EuroHPC) și Partnership for 

Advandced Computing in Europe 

- Dezvoltarea unui cadru operațional asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, 

EOSC și EuroHPC 
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Proiectul se adresează în special personalului de conducere și de execuție din cadrul ADR și din cadrul 

ministerelor care tratează evenimente de viață, conform Strategiei Naționale privind Agenda Digitală 

pentru România 2020, precum și al ministerelor cu atribuții în domeniul transformării digitale și inovării.  

Pentru detalii sau sugestii, ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@adr.gov.ro.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
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