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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

ANUNȚ PRIVIND STADIUL PROIECTULUI
- proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”
„SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU SERVICII ONLINE OFERITE ÎN MUNICIPIUL
CLUJ-NAPOCA”

Cluj-Napoca, 28 martie 2012
Activităţi desfăşurate în perioada 03.01.2012-28.03.2012 în cadrul proiectului „Sistem
informatic integrat pentru servicii online oferite în Municipiul Cluj-Napoca”, sistem informatic
ce se implementează în cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.
In perioada 03.01.2012-19.01.2012 s-a continuat şi finalizat etapa de analiză a cerințelor
pentru sistemul informatic integrat.
La finalul lunii februarie 2012 s-a încheiat faza de proiectare a sistemului informatic şi s-au
pus bazele pentru strategiile din cadrul proiectului, şi anume: planificarea migrării datelor,
planificarea instruirii utilizatorilor şi planificarea testării soluţiei.
În perioada 20.02.2012-12.03.2012 s-a desfășurat etapa de dezvoltare. În această fază se
finalizează dezvoltarea sistemului informatic şi se pregăteşte pentru testul de acceptanţă şi
instalare.
În prezent echipa de proiect din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca colaborează
împreună cu furnizorul în vederea instalării aplicaţiei, a migrării datelor şi a testării sistemului
informatic, precum şi pentru demararea etapei de instruire a administratorilor şi a utilizatorilor
sistemului informatic integrat.
În cadrul activității de management de proiect, în cursul lunii martie 2012, echipa de
consultanți din partea furnizorului au pregătit împreună cu echipa de proiect din partea
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca dosarul cererii de rambursare nr. 2. În data de 23 martie
2012 s-a depus la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale
dosarul cererii de rambursare nr. 2.
În data de 08.03.2012 s-a finalizat activitatea de achiziţie a serviciilor de audit din cadrul
proiectului prin semnarea contractului de servicii. Astfel, urmează a se realiza auditarea
parțială și, ulterior, auditarea finală a proiectului inclusiv auditarea din punctul de vedere al
securităţii aplicaţiei.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Persoană de contact: Szabó Tamás
Funcţie: Asistent Manager de Proiect
Tel. 0264-596030/4630, fax: 0264-596279, e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU SERVICII ONLINE OFERITE ÎN
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Cluj-Napoca, 30.03.2011
Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moţilor, ner. 3, derulează,
începând cu data de 28.03.2011, proiectul “SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU
SERVICII ONLINE OFERITE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA “, co-finanţat prin Fondul
European de
Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale.
Valoarea totală a proiectului este de 6.959.182,56 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 5.499.999,12 lei.
Proiectul se implementează în localitatea/localităţile Cluj-Napoca pe o durată de 12 luni.
Obiectivul proiectului este creșterea eficienței serviciilor administrative electronice
oferite de Primăria Cluj-Napoca către cetățenii municipiului Cluj-Napoca.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Szabó Tamás
Funcţie: asistent manager proiect
Tel. 0264-596030/4637, Fax: 0264-334400, e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND STADIUL PROIECTULUI

“SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU SERVICII ONLINE OFERITE ÎN
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA“

Cluj-Napoca, 27.10.2011
Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în str. Moţilor nr. 3, judeţul Cluj, derulează, începând cu data
de 28.03.2011, proiectul “Sistem informatic integrat pentru servicii online oferite în
Municipiul Cluj-Napoca“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională din
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 3 “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Operaţiunea 1 "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo
unde este necesar", în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale.
Valoarea totală a proiectului este de 6.959.182,56 lei, din care 1.346.938,56 lei reprezintă TVA.
Finanţarea nerambursabilă acordată este de 98% din valoarea totală a proiectului, respectiv
5.499.999,12 lei, din care 4.489.099,28 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din
FEDR, iar 1.010.899,84 lei reprezintă valoarea primită de la bugetul naţional.
Cofinanţarea proiectului din partea Municipiului Cluj Napoca este de 2%, respectiv 112.244,88
lei.
Proiectul se implementează în Municipiul Cluj-Napoca, pe o durată de 12 luni.
Obiectivul proiectului este creșterea eficienței serviciilor administrative electronice oferite de
Primăria Cluj-Napoca către cetățenii Municipiului Cluj-Napoca.
Obiective specifice:
-

Realizarea unui sistem informatic integrat de tip e-administrație care să sprijine
activitățile tuturor entităților/departamentelor din cadrul Primăriei;

-

Facilitarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite de către Primărie prin
intermediul unui portal pus la dispoziția acestora;
Dezvoltarea a 7 servicii electronice, cu posibilitatea creșterii numărului acestora în viitor;
Realizarea instruirii unui număr de 140 de utilizatori și a unui număr de 5 persoane în
vederea administrării soluției informatice;
Diseminarea rezultatelor proiectului la nivel local și regional.

Primele activităţi din cadrul proiectului le reprezintă: achiziţia echipamentelor, analiza cerinţelor
pentru soluţia ce urmează a fi implementată, publicarea anunţului privind lansarea proiectului şi
organizarea evenimentului de lansare a proiectului.
Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc în data de 26.10.2011, în Sala de Sticlă a
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. La eveniment au fost invitaţi primarul Municipiului ClujNapoca, dl. Sorin Apostu, reprezentanţi ai direcţiilor din cadrul Primăriei, ai mediului de afaceri,
ai ONG-urilor şi ai mass-media.
“Prin proiect va fi creat un sistem informatic integrat de administraţie electronică, care să asigure
legătura directă între cetăţeni şi departamentele din cadrul primăriei implicate în rezolvarea
cererilor. Prin intermediul unui portal informatic, cetăţenilor li se va oferi o alternativă la
clasicele relaţii cu publicul, de la ghişeu.” a declarat domnul Sorin Apostu, primarul
Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul evenimentului de lansare, şi a adăugat că Platforma online
va fi dezvoltată de consorţiul Net Brinel - SDC (Software Development & Consulting) - CP
Consulting Services, care a câştigat licitaţia organizată de primărie în cadrul proiectului.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact : Szabó Tamás
Funcţie: Asistent manager proiect
Tel. 0264-596030/4637, Fax: 0264-334400, e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

