
 

                                                  

Data: 16.10.2017 

 

 

privind demararea proiectului cu titlul 

“DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME INTELIGENTE  

PENTRU MONITORIZARE RUTIERA – MR - IOT” 

 
Drăgan și Asociații S.R.L. cu sediul social în strada Cluj-Napoca, Str. Pitești, nr. 19 anunță 

demararea proiectului cu titlul: “ DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME INTELIGENTE PENTRU 

MONITORIZARE RUTIERA – MR - IOT”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa 

prioritară 2 – „Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, 

Acțiunea 2.2.1 – „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu 

prin dezvoltarea de clustere”, obiectivul specific 2.2: „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru 

competitivitate economică”, în baza contractului  de finanțare nr. 35, semnat cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Competitivitate, începând cu data de 01.08.2017. 

Valoarea totală a proiectului este 4.431.018,20 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este 

de 3.306.743 lei (din care 2.810.731,55 lei din FEDR si 496.011,45 lei din bugetul național). Proiectul se 

implementează în Cluj-Napoca, județul Cluj, pe o durată de 24 de luni.                                

Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul 

TIC și sporirea utilizării, calității și a accesului la tehnologia informației și comunicațiilor atât în mediul public, 

cât și in cel privat din Romania. Prin implementarea proiectului se urmărește creșterea eficienței sectorului 

public cu rol în monitorizarea traficului rutier, ca urmare a implementării unei platforme inteligente MR – IOT ce 

utilizează tehnologii de tip Cloud pentru monitorizarea traficului și emiterea amenzilor. 

Proiect este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020. 

Detalii suplimentare se pot obține de la:  
Nume persoană contact: Iustinian Șovrea 
Funcția: Manager de proiect 
Tel: 0740218655  ; e-mail: pm@dragan.pro 
  

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

României” 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați 

www.fonduri-ue.ro” 
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