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DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei
serviciilor publice electronice”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice
electronice” se incadreaza in Axa 3 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si
public

Operatiunea 3.2.4 „Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar”

Obiectivul specific al Domeniului Major de Interventie 2 este de a pune la dispozitie serviciile
administrative prin mijloace electronice, atat pentru utilizatori (cetateni si mediul de afaceri), cat si
pentru administratia publica. Beneficiile utilizatorilor pot fi exprimate succint prin oferirea unui acces
facil la serviciile administratiei publice. Pentru autoritatile care utilizeaza tehnologia informatiei si
comunicatiilor în scopul furnizarii de servicii electronice, aceasta înseamna noi oportunitati, dar si
schimbari interne la nivel organizational.

Beneficiarii eligibili sunt:
- Institutiile publice sanitare
- Autoritatile administratiei publice locale
- Asociatii de dezvoltare intercomunitara

Activitati eligibile:
- Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea, configurarea si managementul proiectului
- Achizitionarea de servicii de consultanta in vederea monitorizarii dezvoltarii solutiilor informatice si a
auditarii finale în vederea punerii în functiune a sistemului
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- Conectarea la internet în banda larga (acolo unde nu exista si este necesara pentru implementarea
proiectului)
- Achizitionarea de aplicatii cu licentele software aferente necesare pentru realizarea proiectului
- Achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica electronica si plata electronica
- Achizitionarea, instalarea si configurarea infrastructurii software, hardware si de comunicatii;
- Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
- Achizitionarea serviciilor de dezvoltarea si implementare a tuturor solutiilor software si integrarea
aplicatiilor folosite (pentru proiectele integrate)
- Configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date
existente
- Dezvoltarea continutului initial necesar pentru implementarea proiectului
- Configurarea si implementarea bazelor de date
- Realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest website
- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate
- Informarea si publicitatea obligatorie pentru proiect
- Auditarea partiala si finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii
aplicatiei.

Alocare financiara:
98% valoare finantare

Valoare proiect:
Nivel national - 71.000.000 LEI
Nivel local – 5.500.000 LEI
Valoarea minima a finantarii acordate = 350.000 LEI

Momentan cererea de proiecte este inchisa!
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