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Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 97/2022 
 

Descrierea sumară a investiției  
“Digitalizarea orașului Hațeg, prin dezvoltarea infrastructurii its/alte infrastructuri tic “  

și detalierea cheltuielilor legate de proiect 
 

 
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMAR  
AUTORITATE CONTRACTANTÃ: ORAȘUL HAȚEG  
AMPLASAMENT: ORAȘUL HAȚEG , JUDEȚUL HUNEDOARA 

 
DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI 

 
Prin realizarea interventiei sustinute de Reforma R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană 
durabilă) se doreste achizitionarea urmatoarelor sisteme integrate de management si echipamente 
TIC: 

- Sistem de management ITC integrat cuprinzând: 
o Sistem server, inclusiv amenajare sala server + retelistică, inclusiv Active Directory 
o Realizare cablare structurata voce-date la nivelul institutiei 
o Solutie/serviciu de monitorizare 
o Solutie de backup profesionale pentru server si sistem de management ITC integrat 
o Solutie wireless centralizata 
o Solutii antivirus cu consola centralizata in cloud 
o Solutii automatizare si centralizate pentru rulare update-uri sistem integrat, inclusiv  

Stații de lucru 
o Instruire securitate IT si GDPR pentru utilizatorii interni 
o Actualizari pentru politicile IT&C, securitatea datelor 
o Cursuri de instruire 
o Serviciu extern de administrate si gestionare retea 
o Analiza de riscuri pentru zona IT 
o Solutie sistem audio-video conferinta, prezentari (ex. Sedinte de Consiliu Local 

transmise live) 
o Solutie afisaj informatii in oras 
o Integrare module software curente in noul sistem 
o Software dosarul Functionarului Public; 
o Software Contabilitate (modul Contabilitate, rapoarte, verificari, BUget); 
o Software Taxe si Impozite (inclusiv plati cu cardul, portal plati online + eliberare 

CF,);  
o Software Agricol (modul contracte, integrare cu taxe si impozite, Cadastru, modul 

adevereinte nomenclator stradal, portal agricol + eliberare adeverinte);  
o Asistenta Sociala; Platforma cloud si Server virtual; Pachet 10 ore Asistenta, update-

uri; 
o Sistem interactiv tip Funcționar public virtual -  plata card bancar taxe si impozite; 
o Sistem inteligent Drop & Collect documente (echipament depunere si ridicare 

documente – mobilier urban inteligent); 
o Dezvoltare pagina Web destinata administrației publice locale; 
o Sistem de camere video rutiere, inclusiv siguranta cetateanului 
o Antene WiFi cetateni  
o Licente e-mail si suita programe de birou – (36 luni) 



  
o Pachet de e-guvernare locală cu interconectare website primărie: 

 Registratura electronica  
 Flux de documente  
 Arhivare electronica + Avizier + Files Manager - max 10 GB  
 Registre secundare  
 Documente tipizate  
 Petitii online + offline  
 Monitorul Oficial Local  
 Hotarari, proiecte de hotarari, convocatoare sedinte, minute etc  
 Dispozitiile primarului  
 Publicare automata anunturi pe site (nr. Nelimitat de categorii)  
 Publicare automata pe site monitorul oficial  
 Declaratii de avere  
 Declaratii de interes  
 Publicare automata pe site a declaratiilor de avere si interes  
 Documente si Info Financiare  
 Publicare automata Documente Financiare  
 Sesizari online  
 Harta sesizarilor online pentru functionari  
 Acces la informatii publice L544/2001  
 Depunere documente online  
 Verificare status documente depuse  
 Raport activitate lunar pe email catre primar  
 Plata Amenzilor Online  
 Programare audiente offline + online  
 Flux aprobare concedii de odihna sau invoiri (integrate cu email ordonator)  
 Inlocuitori persoane indisponibile (reatribuire taskuri automat)  
 Pontaj electronic - generare fisa colectiva de prezenta  
 Parc auto  
 Bugetare participativa  
 Contracte  
 Achizitii  
 Investitii  
 Modul SCIM - integrat pe flux documente  
 Inchirieri online cu plata pe site  
 Harta investitiilor  
 Dosarul Cetateanului  
 Aplicatie mobila cetateni   
 Aplicatie mobila pt functionari 

- Echipamente: 
o Calculator (Unitate +Desktop), prevazut cu sistem de operare, suită de programe de 

birou, licenta antivirus; 
o Multifuncționale A4/A3 
o Drone; 
o Sistem GPS cadastru + aparat masuratori cadastru; 
o Laptop, prevazut cu sistem de operare, suită de programe de birou, licenta antivirus; 
o Plotter A0;  
o Panouri de afisare electronice; 
o Sistem server (inclusiv retelistica) 

Obiectivele specifice sunt reprezentate de: 
- adoptarea tehnologiilor digitale în gestionarea resurselor; 
- planificarea, optimizarea și automatizarea fluxurilor interne și a serviciilor publice; 
- sprijinirea digitalizării serviciilor publice; 
- dezvoltarea infrastructurilor (management, rutiera si TIC) pentru interoperabilitatea 

serviciilor publice;  
- promovarea utilizării tehnologiilor digitale pentru dezvoltarea durabilă a localității; 



  
- sprijin pentru întărirea capacității administrative de a utiliza și gestiona soluții de tip smart 

city al orașului. 
 

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: 
- Număr investiții infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) - 1 

investitie care vizeaza digitalizarea serviciilor oferite cetăţenilor Orașului Hațeg. 

- Număr investiții infrastructuri ITS (sisteme intelegiente de transport urban/local) - 1 investitie 
care vizeaza digitalizarea serviciilor de transport oferite cetăţenilor Orașului Hațeg. 

 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PROIECTULUI 
 

 Valoare cheltuieli eligibile: 3.150.528 lei fără TVA; 
 Valoare cheltuieli eligibile: 3.749.128,32 lei TVA inclus; 
 Durata de implementare: 24 luni 

 
 
 

Haţeg,   la  25 mai 2022 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        COPIL FLORIAN 
 


