Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!

Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor
publice electronice în Municipiul Tîrgu-Mureş
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în municipiul Tîrgu-Mureş”
vizează îmbunătăţirea accesului utilizatorilor (centre bugetare subordonate, cetăţeni, mediu de afaceri), la serviciile administrative
prin intermediul mijloacelor electronice, cu reale beneficii pentru toţi cei implicați atât utilizatori cât şi administrație publică.
Obiective specifice fixate pentru acest proiect sunt:
n

Instalarea a două rețele, una internă şi alta externă care să asigure interconectarea primăriei la centrele bugetare şi la serviciile
publice subordonate pentru fluidizarea transmiterii de informaţii între acestea şi sporirea calităţii activităţilor administraţiei
publice locale.

n

Dezvoltarea unei aplicații de gestiune internă specifică pentru îmbunătăţirea performanţelor interne cu efect direct asupra
reducerii timpului de procesare a diverselor servicii oferite.

n

Implementarea unui sistem informatic de tip infochioșc pus în funcţiune şi interconectarea acestuia cu website-ul existent al
primariei. Acesta va avea ca efect direct reducerea și îmbunătățirea timpului de acces la informaţiile de interes public şi de
răspuns la problemele agenţilor economici şi cetăţenilor.

n

Dezvoltarea unui portal web extins.

n

Formarea și instruirea personalului.

n

Achiziția și punerea în funcțiune de echipamente hardware si software cu urmatoarele caracteristici:
n

Echipamente hardware în numar de: 50 calculatoare, 4 servere, 1 infochioşc, 1 plotter, 2 videoproiectoare, 5 switch-uri,
48 porturi.

n

Echipamente software puse în funcţiune: 1 aplicaţie gestiune internă, 1 sistem informaţional infochioşc, 57 licenţă sistem
operare, 50 licenţă Office, 50 licenţă antivirus, 1 licenţă aplicaţie grafică.

Furnizarea de servicii publice on-line si eficientizarea activităţilor interne ale instituţiilor vizate de proiect vor contribui la crearea
unei administratii publice eficiente, aflate în slujba cetateanului şi care asigură nu doar preluarea, ci şi aplicarea efectiva a acquisului comunitar.
Acest lucru corespunde obiectivelor Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa
prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 2 „ Implementarea de sisteme TIC în scopul
creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, deoarece
prin valorificarea TIC în cadrul acestui proiect se permite promovarea interacţiunii între sectorul public şi întreprinderi/cetăţeni, fapt
ce contribuie la intensificarea schimbului de informaţii în timp real între parteneri indiferent de soft-ul utilizat de aceştia.
În plus, interconectarea centrelor bugetare subordonate va conduce la creşterea eficienţei serviciilor publice furnizate de acestea şi
la diminuarea timpului petrecut pentru rezolvarea diverselor probleme cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi. O circulație a
informației mult mai rapidă va determina reducerea considerabilă a timpului necesar luării deciziilor cu consecinţe favorabile pentru
întregul lanţ implicat: administraţii publice, centre bugetare, populaţie şi mediu de afaceri.
Durata de implementare a proiectului
Data la care se începe implementarea proiectului este: 21.01.2010
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

