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Capitolul 1. 

 INTRODUCERE 

 

 

 

Prezentul studiu de caz este parte a unui proiect transfrontalier finanțat în cadrul programului 

ROHU 2014-2020, fiind un livrabil de proiect din partea partenerului roman, respectiv al 

municipiului Marghita (județul Bihor). 

Titlu proiectului: Punct de legătură între orașele din regiunea transfrontalieră 

România - Ungaria 

Axă prioritară 6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și comunități) 

Prioritate de investiție 11/b1 - Promovarea cooperării juridice și administrative și a 

cooperării între cetățeni și instituții. Cooperarea pentru instituții. 

Obiectivul principal al proiectului este de a spori interacțiunile profesionale transfrontaliere între 

municipalitățile din zona de frontieră, contribuind astfel la creșterea nivelului calității serviciilor 

publice furnizate de acestea. Scopul este de a porni de la bunele practici identificate în zona de 

frontieră și de a spori calitatea generală a activității administrației publice locale. Astfel, proiectul 

va permite municipalităților să creeze un mediu care să stimuleze dezvoltarea socială și economică 

a comunităților și va contribui, în cele din urmă, la creșterea calității vieții în zona de frontieră. 

Parteneriatuk proiectului este format din: 

 Beneficiar Principal: Orașul Aleșd (Romania) 

 Beneficiari: Comuna Șinteu (România) 

 Orașul Marghita (România) 

 Orașul Szarvas (Ungaria) 

 Orașul Berettyóújfalu (Ungaria) 

Bugetul total este de 362.500,00 Euro, din care FEDR 308.125,00 Euro 

Proiectul prevede implementarea următoarelor activități: 

- schimb transfrontalier de experiență; 

- acțiune pilot - dezvoltarea capacității municipalității Aleșd în planificarea și executarea bugetului 

local – ateliere de lucru; 

- stabilirea unei strategii comune pentru consolidarea cooperării transfrontaliere între 

municipalitățile mici din România și Ungaria; 
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- acțiune pilot – creșterea gradului de utilizare a instrumentelor IT la nivelul comunei Șinteu; 

- acțiune pilot - îmbunătățirea capacității IT a municipiului Marghita; 

- reuniune comună a factorilor de decizie locali; 

- acțiune pilot - creșterea transparenței în municipalitatea Szarvas; 

- activitate pilot - îmbunătățirea condițiilor de guvernare participativă (Berettyóújfalu); 

Rezultatele proiectului: 

- principalul rezultat este reprezentat de mecanismul de cooperare transfrontalieră stabilit prin 

proiect, cu scopul de a intensifica și armoniza calitatea serviciilor publice furnizate de 

municipalitățile mici din zona de frontieră.  

- Schimbul intens de experiență și transferul de cunoștințe, susținute de activitățile proiectului, 

vor crea legături profesionale durabile între instituțiile partenere.  

- Numărul mare și frecvența atelierelor și întâlnirilor (10 reuniuni în 15 luni, și încă alte 2 

reuniuni comune, informale, ale consiliului local) vor genera o platformă solidă de comunicare 

între participanți, la nivel tehnic. 

Obiectivul principal al proiectului este de a spori interacțiunile profesionale transfrontaliere între 

municipalitățile din zona de frontieră, contribuind astfel la creșterea nivelului calității serviciilor 

publice furnizate de acestea. Scopul este de a porni de la bunele practici identificate în zona de 

frontieră și de a spori calitatea generală a activității administrației publice locale. Astfel, proiectul 

va permite municipalităților să creeze un mediu care să stimuleze dezvoltarea socială și economică 

a comunităților și va contribui, în cele din urmă, la creșterea calității vieții în zona de frontieră. 

Activitatea principală a proiectului include două întâlniri transfrontaliere între partenerii de proiect. 

Prima va fi organizată la începutul implementării proiectului, cu scopul de a face schimb de 

informații și de cele mai bune practici cu privire la procedurile de lucru ale partenerilor din 

administrațiile publice locale transfrontaliere (vizite la fata locului, activitățile de implementare si 

control, etc.).  

Pe lângă instituțiile partenere, vor fi si alte instituții relevante de la nivel județean, care vor fi 

invitate (consilii județene, autorități fiscale / impozitare, etc.). Datorită caracterului mai degrabă 

tehnic al reuniunii, in cadrul evenimentul va participa personalul de specialitate al partenerilor - în 

principal din departamentele care se ocupă cu probleme tehnice, IT, financiare și de urbanism. 

Municipiul Marghita va prezenta acțiunea sa pilot privind planificarea urbana, iar participanții vor 

formula sugestii și propuneri, în scopul de a spori viabilitatea și eficiența activităților propuse. După 

ce acțiunea pilot este pusă în aplicare, municipiul Marghita va organiza o a doua reuniune pentru a 

prezenta experiențele acumulate în timpul pilotării.  

Aceleași instituții vor fi invitate din nou, iar gazda va prezenta funcționalitatea evoluțiilor 

înregistrate. Participanții vor discuta despre ce tipuri de îmbunătățiri suplimentare pot fi puse în 
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aplicare în acest domeniu, și vor investiga, de asemenea, care sunt posibilitățile de a multiplica 

metodele aplicate la alte administrații publice.  

Pentru a extinde cunoștințele partenerilor din domeniu, activitatea va include elaborarea unui studiu 

de caz care se va concentra pe prezentarea bunelor practici în utilizarea instrumentelor informatice 

în colecția și gestionarea datelor relevante cu privire la nivelul administrației publice locale. Studiul 

se va concentra pe municipalități de dimensiuni mici și mijlocii, în special din zona de graniță, dar 

va include, de asemenea, si cele mai bune practici internaționale în domeniu.  

Livrabilul așteptat este un studiu cu privire la utilizarea de echipamente IT ca un instrumente pentru 

a îmbunătăți managementul datelor în administrația locală din municipiul Marghita (județul Bihor).  

Scopul unui astfel de studiu este de a găsi modalități inovatoare și posibilități eficiente prin care 

diferite instrumente IT ar fi utilizate de către administrația publică pentru creșterea performanțelor 

sale și pentru o mai bună conectare  la nevoile cetățenilor și  angajaților.  

Acest studiu va propune, de asemenea, soluții pentru utilizarea instrumentelor informatice pe teren, 

pentru activități administrative.  

Pentru a investigarea ariei de cercetare, acest studiu va fi elaborat ca și un studiu de caz pentru 

administrația locală a municipalității orasului Marghita din judetul Bihor.  

Studiul de caz, ca si instrument de cercetare,  este o metodă utilă pentru investigarea fenomenelor 

complexe din viața reală pe baza datelor specifice. Cazul ales este un cadru ideal pentru a colecta 

datele necesare pentru a investiga factorii influenti, cum ar fi politicile și actorii care au contribuit la 

realizarea transformării digitale în administrația publică locală românească.  

În mod special, explicarea rezultatului procesului de urmărire este utilizat pentru a investiga astfel 

de factori. Procesul de urmărire este utilizat pentru a studia mecanismele cauzale într-un design de 

cercetare cu un singur caz. Procesul de analiză este potrivit în special pentru a analiza combinarea și 

interacțiunea dintre factori cauzali divergenți în procesul care duc la un rezultat.  

Prin utilizarea explicativă a rezultatului procesului de cercetare, studiul își propune să ofere o 

explicație cu privire la rezultatul înregistrat al studiului de caz.  

Scopul este de a arăta prezența sau absența unor mecanisme cauzale care au contribuit la 

dezvoltarea și transformarea digitală a administrației publice a municipalității Marghita.  

În mod specific, studiul va căuta mecanisme și factori cum ar fi: datele demografice și structura 

politică, prin initierea de acțiuni și mecanisme de transformare, cum ar fi strategiile de dezvoltare, 

părțile implicate în procesul de transformare digitală și bugetele implicate.  

Colectarea de date include rapoarte de politici și strategii oficiale, comunicate de presă publicate. 
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Capitolul 2.  

CONTEXTUL GENERAL 

 

 

 

Digitalizarea continuă a sectorului public este o problemă contemporană și un fapt recunoscut la 

nivelul global de astăzi, reprezentând o parte importantă a transformării societății noastre.  

Ca un fenomen în curs de desfășurare și de dezvoltare, există necesitatea de a sublinia importanța 

utilizarii TIC în sectorul public.  

În ultimii ani, există o apariție semnificativă de noi tehnologii și instrumente IT, investiții masive în 

sisteme utilizate la scară largă în sectorul public privind IT-ul,  iar modul în care acestea pot 

transforma livrarea de servicii și structura administrației publice și a culturii, este impresionant.  

Este de așteptat în agendele digitale de către cetățeni, un grad ridicat de livrare de servicii publice 

online, în calitate de utilizatori mai maturi de soluții tehnologice și mobile. 

În același timp, există constrângeri financiare forțând constant spre elaborarea de soluții cât mai 

eficiente, durabile și a unor procese de proiectare și de punere în aplicare foarte simplificate -  

inclusiv diferite părți interesate cu puncte de vedere privind guvernarea și valorile implicate.  

Există, de asemenea, o schimbare în tehnologie și un set de noi modalități de utilizare a tehnologiei, 

care fac parte dintr-o schimbare de paradigmă în digitalizarea sectorului public. Sunt date deschise, 

împreună cu analizele de date mari, care se află pe ordinea de zi, împreună cu media socială online, 

transformând utilizarea tehnologiei și, de asemenea, generand metode de comunicare și furnizare de 

servicii electronice și strategii de canal inovatorare. 

 Pe lângă aceasta, există de asemenea, probleme eterne și provocări cunoscute din domeniu, în 

general, care urmăresc cum trebuie să fie investigate datele, cum ar fi punerea în aplicare a 

soluțiilor, implicarea părților interesate, strategii și cadre de implementare și de schimbare, beneficii 

în realizare etc.   

Digitalizarea sectorului public, în perspectivă, necesită mai mult de lucru pe partea de concepte, iar 

utilizarea teoriei în domeniu precum și realizarea studii de empirice presupun folosirea unei 

multitudini de perspective, metode și abordări.  

Este necesar ca instituțiile publice să poată realiza un management eficient al schimbării și al unei 

tranziții la noi nivele de eficiență și de specializare în furnizarea de servicii publice digitale către 

cetățeni și întreprinderi locale.  
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Această cercetare este o activitate de proiect care vizează reducerea birocrației în administrația 

locală, precum și asigurarea unui format digital pentru documente utilizat în fluxuri interne și 

externe. Pentru a atinge acest obiectiv este necesară realizarea și actualizarea unei platformei 

informatice pentru a satisface nevoile actuale în administrația locală.  

O altă provocare este de a crește transparența publică pentru beneficiari, după modelul UE, care să 

permită accesul cetățenilor beneficiari/clienți ai administrației publice locale“ și să dezvolte aceste 

planuri de modernizare tehnologică necesare pentru a urmări operarea cu sisteme IT. Maximizarea 

facilităților oferite de noua tehnologie a informației prin implementarea sistemelor informatice 

integrate, vor permite cetățenilor să fie informați în orice moment, cât mai curând posibil și la cel 

mai mic cost posibil.  

Digitalizarea administrației publice locale, a fost văzută ca o necesitate și ca component de bază 

pentru a construi un sistem viabil, integrat și complet.  

În acest sens, digitizarea ar putea deveni următorul motor de creștere economică pentru România. 

Conform McKinsey & comp, în raportul „Creșterea provocării digitale: Perspectiva pe România“, 

publicat în decembrie 2018
1
, ei consideră că România, ca și țară, este una dintre cele zece piețe cu o 

mare provocare digitală specific zonei central-europene și Europei de Est, cu baze solide, inițiale, 

pe care să accelereze ulterior digitalizarea.  

Dimensiunea economiei digitale în România (la 6,9% din PIB în 2016) este peste media UE de 

6,5%, cu toate acestea, există o diferență clară cu piețele fruntașe digitale, cum ar fi Suedia (9,0%). 

Comparativ cu alte piețe din UE, țara prezintă rate mai mari de digitalizare în procesul de fabricație, 

precum utilități și sectoare comerciale, dar și în multe domenii, care permit digitizarea.  

Cu toate acestea, România este aproape sau chiar sub media UE, indicând loc de îmbunătățire. 

Accelerarea digitizării în această țară este necesară pentru a închide decalajul fata de economiile din 

Europa de Nord, si ar putea vedea extinde această bază cu până la 42 de miliarde € până în 2025. În 

acest scenariu aspirațional, economia digitală în România va crește pentru a reprezenta 20% pana in 

2025. Aceasta ar putea însemna creșterea PIB-ului în fiecare an, pe parcursul perioadei propuse, și 

înregistrează o creștere de 25% asupra creșterii de bază proiectată pentru țară. 

 

Descrierea orasului MARGHITA 

Municipiul Marghita este situat în nordul județului Bihor, pe malul drept al râului Barcău, intre 

Dealurile Viișoarei și Câmpia Barcăului. Teritoriul unității administrativ-teritoriale are o suprafață 

de 8.373 hectare și cuprinde municipiul Marghita, precum și satele aparținătoare Cheț și Ghenetea. 

Acesta se învecinează cu comunele Viișoara și Abram la est, cu comuna Tăuteu la sud, cu comunele 

Abrămuț și Buduslău la vest și cu comuna Sălacea la nord.  

                                                           
1
https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/the-rise-of-digital-challengers-perspective-on-romania 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/the-rise-of-digital-challengers-perspective-on-romania
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 Între Marghita și Oradea (centrul administrativ al județului 

Bihor) este o distanță de 57 km, cele două orașe fiind legate 

prin drumul județean 191, ce continuă la nord către Tășnad, 

Carei și Satu Mare. Drumul național 19B asigură legătura 

Marghitei cu Săcuieni și orașul Șimleul Silvaniei din județul 

Sălaj.  

Cel mai apropiat aeroport este aeroportul internațional de la 

Oradea.  

 

Harta nr. 1 - Județul Bihor) 
2
 

 

Municipiul Marghita este accesibil și pe cale ferată, prin legăturile cu Săcueni (de unde se poate 

ajunge la Oradea) și cu Șimleul Silvaniei.  

Din punct de vedere al contextului teritorial, este important de menționat apropierea Marghitei față  

frontiera României cu Ungaria – 30 km și proximitatea (20 km) față de traseul planificat al 

Autostrăzii Transilvania (Brașov – Borș - Budapesta) care ar urma să lege  centrul Europei de 

Marea Neagră, ceea ce deschide noi perspective pentru economia locală.  

Conform Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului 

național (PATN) - secțiunea a IV-a „rețeaua de localități”, Marghita este localitate urbană de rang 

III, cu o rază de servire a teritoriului înconjurător de aproximativ 10-20 km. 

Municipiul Marghita este al treilea oras ca marime si numar de locuitori, dupa Municipiul Oradea – 

resedinta de judet, si Municipiul Salonta, avand o populatie de cca. 17.172 de locuitori (date 

recensamant 2000). In Marghita muncesc aproximativ 11.000 de persoane, angajate cu contract de 

munca, in diverse domenii, cum ar fi: extractia si prelucrarea petrolului, confectii imbracaminte si 

incaltaminte, tamplarie, prelucrari metalice, prestari servicii, invatamant si sanatate. In Marghita 

rata somajului este situata sub 1% 
3
. 

                                                           
2
https://pe-harta.ro/bihor/ 

3
http://www.marghita.ro/?p=2847&lang=ro 

https://pe-harta.ro/bihor/
http://www.marghita.ro/?p=2847&lang=ro
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Harta nr. 2 - Orașul Marghita (județul Bihor) 
4
 

 

Descrierea Primăriei Municipiului Marghia - Capacitate Administrativă Locală 

Conform Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Marghita (judetul Bihor) pentru perioada 

2014-2020 (pagina 47), administrația locală din municipiul Marghita are în jur de 45 de angajați 

(funcționari publici și contractuali) fiind bine încadrată din acest punct de vedere față de localitățile 

de mărime comparative. 

Serviciile de specialitate „sensibile” (IT, urbanism) au un minim de experți necesari, dar exista și 

există un compartiment de proiecte UE.  

Problema principală o reprezintă lipsa de coordonare strategică între acest personal care lucrează pe 

proiecte multi-anuale şi celelalte departamente ale administrației, care au o logică de funcționare 

anuală de tip „prestare de servicii”.  

Această problemă se manifestă în două feluri:  

1. generarea portofoliului dezirabil de proiecte pe anii următori este lăsată exclusiv în seama 

compartimentului UE, fără input substanțial din partea specialiștilor tehnici și financiari, 

deci ideile de proiect rămân doar ca o enunțare de intenție, nefiind concretizate într-o fișă cu 

minime detalii;  

                                                           
4
http://www.marghita.ro/?lang=ro 

http://www.marghita.ro/?lang=ro
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2. proiectele nu sunt în nici un fel prioritizate şi corelate cu ciclul de decizie bugetara. 

In cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Marghita (judetul Bihor) pentru perioada 

2014-2020 (pagina 45), la Obiectivul 4 apare: Creșterea capacității instituționale pentru municipiul 

Marghita.Diversitatea și scara palierelor de acțiune asupra cărora Primăria municipiului Marghita 

are mandat, impun investiții și intervenții specifice în consolidarea și îmbunătățirea capacității 

aparatului administrativ. Proiectele propuse vizează atât formarea continuă, cât și motivarea 

personalului angajat, prin urmărirea unui plan de dezvoltare al competențelor și încurajarea 

acțiunilor de schimb de experiență. Mai mult, pentru asigurarea unui grad ridicat de calitate și 

predictibilitate legat de procesele gestionate de administrația publică, Primăria municipiului 

Marghita are în vedere o serie de investiții cheie, printre care se numără și elaborarea cadastrului 

digital, precum și a unui plan multi-anual de investiții.  

De asemenea, recunoscând provocarea cu care se confruntă, Primăria municipiului Marghita va 

cultiva cooperările inter-instituționale cu UAT-urile învecinate, va urmari consolidarea capacității 

interne de management si a capacității de cooperare şi de parteneriat inter-instituțional
5
. 

Toate aceste analize si concluzii din strategie, indica o intelegere a factorilor decidenti locali cu 

privire la problemele existente si deschiderea catre cresterea nevoii utilizarii echipamentelor IT ca 

instrument pentru imbunatatirea managementului datelor in administratia publica locala, in vederea 

asigurarii conditiilor tehnice optime necesare pentru derularea activitatii de catre personalul din 

cadrul Primariei Municipiului Marghita. 

În cadrul acestui demers, compartimentul IT din cadrul Primariei Marghita este unul dintre 

partenerii cheie necesari pentru implementarea acestui studiu, având un rol esential in colectarea 

datelor si ulterior implementarea solutiilor propuse. 

Conform site-ului oficial al primariei municipiului Marghita si al legislatiei in vigoare, 

departamentul intern de IT indeplineste urmatoarele atributii principale: 

• Participa la elaborarea strategiei integrate de dezvoltare a sistemului informatic, concepe si 

elaboreaza proiecte generale de dezvoltare a sistemului informatic in contextul dezvoltarii societatii 

informationale; 

• Asigurarea accesului cetatenilor la informatii publice prin mijloace specifice; 

• Intretine si actualizeaza pagina WEB a institutiei la cererea celorlalte compartimente; 

• Contribuie la promovarea imaginii institutiei si a zonei geografice pe plan intern si 

international prin pagina WEB, servicii electronice; 

• Contribuie la imbunatatirea relatiilor de conlucrare cu alte consilii, institutii, agentii, etc. 

prin asigurarea suportului tehnic pentru optimizarea schimbului de informatii; 

                                                           
5
http://www.marghita.ro/wp-content/uploads/2016/02/STRATEGIA-de-DEZVOLTARE-2014-2020.pdf 

http://www.marghita.ro/wp-content/uploads/2016/02/STRATEGIA-de-DEZVOLTARE-2014-2020.pdf
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• Urmareste asigurarea compatibilitatii si interoperabilitatii sistemului informatic propriu cu 

sistemele informatice in exploatare si cu retele informationale de interes national sau local; 

• Administreaza si supravegheaza reteaua de calculatoare a institutiei si legaturile cu retelele 

interconectate cu aceasta; 

• Asigura masurile de securitate a retelei; 

• Conceperea, editarea si difuzarea publicatiei lunare a Primariei Marghita; 

•           Asigura tranparenta decizionala; 

• Urmareste si acorda asistenta de specialitate tuturor serviciilor pentru satisfacerea cerintelor 

de maxima urgenta solicitate de conducerea primariei 
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
http://www.marghita.ro/?p=3354&lang=ro 

http://www.marghita.ro/?p=3354&lang=ro
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Capitolul 3. 

 PLANUL DE CERCETARE AL STUDIULUI DE CAZ 

 

 

 

Context general: studiul urmareste cresterea nevoii utilizarii echipamentelor IT ca instrument 

pentru imbunatatirea managementului datelor in administratia publica locala, in vederea asigurarii 

conditiilor tehnice optime necesare pentru derularea activitatii de catre personalul din cadrul 

Primariei Municipiului Marghita. 

 

Obiectivele proiectului urmaresc: 

1. cresterea capacitatii administrative locale de a furniza servicii de inalta calitate catre 

cetateni; 

2. consolidarea comunicarii dintre administratia publica si comunitatea locala; 

3. stabilirea unor mecanisme de cooperare durabila pentru imbunatatirea schimburilor 

transfrontaliere. 

 

Scopul acestui studiu este de a gasi noi cai si posibilitati inovatoare prin care administratia 

publica ar putea folosi diferite instrumente IT pentru a-si spori performanta si pentru a se conecta 

mai bine la nevoile cetatenilor si ale angajatilor. 

 

Acest studiu va propune si solutii pentru utilizarea instrumentelor IT pe teren. Astfel, este oferit un 

capitol care contine cateva linii directoare pentru utilizarea instrumentelor IT in colectarea si 

gestionarea datelor relevante la nivelul administratiei publice locale.  

 

Studiul se va axa pe municipalitatile mici si mijlocii, in principal din zona de frontiera, partenerii 

din acest proiect, dar va include si cele mai bune practice nationale si international in domeniu. 
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CONTINUTUL PLANULUI DE CERCETARE  

privind studiul utilizarii soluțiilor IT ca instrument pentru imbunatatirea managementului 

datelor in administratia publica locala a municipiului Marghita (judetul Bihor) 

 

 

Pasul 1. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 

 

1.1. Analiza interna la nivelul Primariei Municipiului Marghita 

a) Analiza activitatii curente a Primariei Marghita, a serviciilor prestate, identificarea 

instrumentelor folosite in implementarea procedurilor/proiectelor, modalitatile si 

instrumentele de comunicare cu cetatenii si alte institutii; 

b) Analiza si inventarierea proceselor decizionale si a resurselor implicate (personalul 

responsabil pentru decizie, executie, verificare) si de implementare in cadrul primariei 

(planificare, implementare, monitorizare, verificare, imbunatatire, follow-up); 

c) In colaborare cu departamentul de IT din cadrul Primariei  Marghita, se va face o 

evaluare/inventariere a echipamentelor IT si a software-urilor existente in cadrul primariei; 

d) Aplicarea de chestionare/interviuri cu angajatii si conducerea Primariei Municipiului 

Marghita. 

 

1.2. Analiza externa a activitatii Primariei Municipiului Marghita 

a) Analiza profilului institutional privind modalitatea de comunicare/analiza/dezbatere publica 

a activitatii si proiectelor municipiului Marghita in relatia cu tertii (institutii, cetateni, 

companii publice sau privati, ONG-uri etc.) 

b) Aplicarea de chestionare/interviuri cu factori externi (institutii / colaboratori / cetateni / 

beneficiari) ai activitatii Primariei Municipiului Marghita – analiza eficientei actuale privind 

prestarea de servicii publice si modalitatea de comunicare. 

 

1.3. Analiza contextului regional si transfrontalier 

a) Analiza municipalitatilor de ordin similar din regiune si zona transfrontaliera; 

b) Identificarea exemplelor de buna practica din regiune si zona transfrontaliera. 
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Pasul 2. IDENTIFICAREA OPORTUNITATILOR SI ANALIZA REZULTATELOR 

 

a) Procesarea si analiza rezultatelor derivate din analiza situatiei existente; 

b) Stabilirea profilului general, a problemelor existente si necesitatilor de imbunatatire. 

 

 

Pasul 3. POPUNERI DE SOLUȚII 

 

a) Propuneri de solutii pentru a imbunatati situatia existenta; 

b) Modalitati de implementare a solutiilor propuse (activitati/buget/termene/rezultate 

asteptate). 

 

Pasul 4. CONCLUZII 

 

a) Expunerea principalelor probleme identificate, a solutiilor propuse, precum si a rezultatelor 

asteptate. 

b) Stabilirea de obiective si tinte viitoare pentru municipalitatea Marghita, privind 

imbunatatirea activitatii prin adptarea si implementarea de solutii eficiente din domeniul IT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza  

situatiei existente 

Identificare 

oportunitati 

Propuneri 

 de solutii 

 

 

 

 

= 

CONCLUZII 
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Capitolul 4. 

STUDIUL DE CAZ PRIVIND UTILIZAREA SOLUȚIILOR IT CA INSTRUMENT 

PENTRU IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI DATELOR IN 

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA A MUNICIPIULUI MARGHITA 

(JUDETUL BIHOR) 

 

 

PASUL 1. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 

4.1.1. Analiza INTERNA la nivelul Primariei Municipiului Marghita 

a) Analiza activitatii curente a Primariei Marghita, a serviciilor prestate, identificarea 

instrumentelor folosite in implementarea procedurilor/proiectelor, modalitatile si 

instrumentele de comunicare cu cetatenii si alte institutii; 

 

Potrivit analizei legislatiei in vigoare, Primaria Municipiului Marghita din judetul Bihor, ca 

institutie publica, are ca obiect de activitate urmatoarele servicii publice: 

 Dreptul si capacitatea efectiva de a rezolva si gestiona in nume propriu si sub 

responsabilitatea lor o parte importanta a treburilor publice, in interesul colectivitatii locale 

pe care o reprezinta. 

 Au initiativa si hotarasc, cu respectarea legii, in probleme de interes local, cu exceptia celor 

care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice. In acest sens, institutia publica 

Primaria Municipiului Marghita are urmatoarele responsabilitati stabilite de lege: 

- Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor; 

- Organizarea si dezvoltarea localitatii: economico-sociala, urbanistica si de amenajare 

a teritoriului, protectia mediului; 

- Gestiunea financiara si patrimoniala in baza principiilor de autonomie locala, 

conform legii; 

- Servicii publice locale; 

- Asistenta, ajutor social si protectie a drepturilor copilului; 

- Libera initiativa si concurenta loiala asigurand libertatea comertului; 

- Functionarea institutiilor de invatamant, sanitare, cultura, tineret si sport, potrivit 

legii; 

- Organizarea interna a Primariei; 

- Asigurarea ordinii publice; 
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- Asigurarea desfasurarii activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de 

agrement; 

- Prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor 

sau epizotiilor; 

- Alte domenii corespunzatoare nevoilor colectivitatii locale aflate in sfera de 

competenta a autoritatilor administratiei publice locale, in conformitate cu 

legislatiaspecifca si cu alte prevederi legislative in vigoare(O.U.G. nr.57/2019). 

 

b) Analiza si inventarierea proceselor decizionale si a resurselor implicate (personalul 

responsabil pentru decizie, executie, verificare) si de implementare in cadrul primariei 

(planificare, implementare, monitorizare, verificare, imbunatatire, follow-up). 

Procesul decizional la nivelul Primariei Municipiului Marghita este reglementat de legislatia 

specifica privind functionarea administrației publice locale (O.U.G. nr.57/2019), precum și de 

Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale. 

În cazul consiliului local al Primariei Municipiului Marghita, în conformitate cu prevederile O.U.G. 

nr.57/2019, acesta se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului, precum şi în 

şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor 

consiliului.  

Convocarea consiliului local al Municipiului Marghita se face în scris, prin intermediul secretarului 

unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 

zile înainte de şedinţele extraordinare, iar în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru 

rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate 

face de îndată. 

In invitaţia la şedinţă se precizează data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia; ordinea 

de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt 

mijloc de publicitate. Consultarea și implicarea directă a cetățenilor în procesul decizional de către 

Primaria Marghita este o condiție esențială a procesului de îmbunătăţire a actului de guvernare 

locală în România, conform principiilor enunţate în Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, 

actualizată. 

Procedura de elaborare a proiectelor de acte normative și supunerea spre dezbatere publică a 

acestora este stabilită în principal prin Noul Cod administrativ, respectiv O.U.G. nr.57/2019, Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 

și Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  
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Se  prevede obligația autorităților administrației publice de la nivel central și local de a publica un 

anunț referitor la această acțiune în website-ul propriu, de a-l afișa la sediul propriu, precum și de a-

l transmite către mass-media centrală sau locală, după caz. Anunțul referitor la elaborarea de către 

Primaria Marghita a unui proiect de act administrativ cu caracter normativ, care va cuprinde 

inclusiv un Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului propus, un Studiu de impact și/ 

sau de fezabilitate, după caz, va fi adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile lucrătoare 

înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice, stabilindu-se o perioadă de cel puțin 

10 zile calendaristice pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la respectivul 

proiect de act normativ supus dezbaterii publice. 

Dreptul la inițiativă pentru proiectele de hotărâri este acordat consilierilor locali, primarilor, 

viceprimarului sau cetăţenilor, iar redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul 

secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, conform O.U.G. nr.57/2019. 

Procesul de dezbatere și de avizare a proiectelor de hotărâri, conform art. 46 și 47 din Ordonanța nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 

implică parcurgerea următorilor pași procedurali:  

(1) proiectele de hotărâri se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale 

consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în 

vederea întocmirii raportului de specialitate;  

(2) după examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un 

aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. 

În cadrul circuitului de avizare a proiectelor de hotărâri sunt implicate contribuții și feedback sub 

formă de raport și avize din partea unor entități diferite, respectiv a compartimentelor de resort și a 

comisiilor de specialitate. Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, respectiv al consiliului județean, și avizul comisiilor de specialitate sunt documente 

care trebuie să însoțească în mod obligatoriu proiectele de hotărâri pentru ca acestea să fie înscrise 

pe ordinea de zi a ședinței consiliului local, respectiv județean, pentru dezbatere (conform O.U.G. 

nr.57/2019).  

Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Marghita este structurat pe compartimente 

funcţionale, care sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual (conform art. 61 alin. 

(4) din același act normativ), iar comisiile de specialitate sunt formate numai din consilieri locali/ 

județeni (conform O.U.G. nr.57/2019). 

Un caz special îl reprezintă proiectele de hotărâri având ca obiect lucrări de construcţii şi reparaţii 

de interes public finanţate din bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, pentru care 

O.U.G. nr.57/2019revede obligativitatea executării acestor lucrări numai pe baza unor documentații 
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tehnico-economice, avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local ori de consiliul judeţean și 

numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege, dar nu oferă detalii 

cu privire la conținutul minimal al acestora.  

În prezent, pentru realizarea evaluării impactului asupra deciziilor de investiții, Primaria Marghita 

găseste repere în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, care prezintă o metodologie standard, aplicabilă deopotrivă pentru autoritățile 

APC și APL. 

În vederea dezbaterii și supunerii spre aprobare a proiectelor de hotărâri, O.U.G. nr.57/2019 

prevede faptul că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local al 

Municipiului Marghita nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de Raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și raportul de specialitate al consiliului se 

elaborează în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, în cazul nerespectării acestui 

termen, rapoartele fiind considerate implicit favorabile, în conformitate cu O.U.G. nr.57/2019. 

Raportul comisiei de specialitate a consiliului poate lipsi ca document însoțitor al proiectelor de 

hotărâri în cazul realizării dezbaterii acestora în cadrul ședințelor extraordinare, respectiv în cazul 

convocării de îndată, situații prevăzute: „Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare, 

la cererea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului” şi alin. (4) „În 

caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, 

orașului sau municipiului sau în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a 

consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată”. 

Conform legii privind transparența decizională în administrația publică, Primaria Municipiului 

Marghita are obligația supunerii spre consultare a proiectelor de hotărâri și a referatelor de aprobare 

însoțitoare, indiferent de inițiator. Aceste instrumente de prezentare și motivare sunt transmise 

direcțiilor tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului/ președintelui consiliului 

județean și comisiilor de specialitate din cadrul consiliilor locale/ județene, care vor formula 

rapoarte/ vor emite avize, după caz, în termen de 30 zile de la înregistrarea propunerii. 

Consultarea interinstituțională și publică în guvernarea locală prezintă caracteristici precum: 

 reglementare explicită a termenului pentru consultare (cu 30 de zile înainte de supunerea spre 

analiză, avizare și adoptare de către autoritățile publice). Anunțul va cuprinde un referat de aprobare 

privind necesitatea adoptării actului administrativ cu caracter normativ propus și textul complet al 

proiectului actului respectiv (conform art. 7 din Legea nr. 52/2003); 

 stabilirea unui termen clar; 

 se pot suprapune cu procesul de fundamentare. 
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Procesul de avizare implică: 

 reglementări explicite privind actorii implicați - comisiile de specialitate, secretarul unității 

administrativ-teritoriale; 

 termen relativ scurt de derulare (maximum 30 zile de la data înregistrării proiectului de hotărâre); 

 un număr relativ redus de actori/avizatori, comparativ numărul actorilor de la nivelul 

administrației publice centrale (ministere, alte autorități ale administrației publice centrale); 

 un caracter consensual, mai degrabă decât strict ierarhic, specific guvernării centrale. 

Spre deosebire de cazul administrației publice centrale, documentele de motivare și fundamentare 

nu sunt definite explicit și nu au o structură standard în cazul administrației publice locale. Aceasta 

face ca în procesul de consultare, referatele de aprobare și rapoartele compartimentelor de resort sau 

rapoartele comisiilor de specialitate să fie insuficient detaliate, cu atât mai mult în situația în care 

procesul de consultare se suprapune cu termenul în care acestea trebuie elaborate. Procesul de 

avizare este mult mai simplu decât acela din administrația publică centrală. Rapoartele 

compartimentului de specialitate al primarului/ al consiliului județean, respectiv ale comisiilor de 

specialitate din consiliile locale sau județene sunt suficiente pentru votarea hotărârilor de consiliu, 

odată ce este întrunită majoritatea necesară la vot. Astfel, putem spune că politicile publice în 

administrația publică locală fac apel la consens mai mult decât cele elaborate în administrația 

publică centrală, dacă exceptăm tezele prealabile pentru coduri sau proiecte de legi complexe, 

conform Legii nr. 24/2000. 

De calitatea deciziilor depinde şi calitatea actului administrativ, astfel încât trebuie să avem 

întotdeauna în atenţie scopul şi resursele disponibile în luarea deciziei. În general, deciziile implică 

şi un anumit grad de incertitudine transpus în risc, minimizarea acestuia fiind responsabilitatea 

decidentului. 

Etapele procesului decizional: 

• identificarea şi analiza problemei 

• stabilirea obiectivelor 

• informarea, culegerea, selectarea şi analiza informaţiilor necesare 

• elaborarea şi analiza variantelor 

• alegerea variantei optime 

• comunicarea (transmiterea) deciziei către cei care urmează s-o aplice 

• aplicarea deciziei 

• evaluarea rezultatelor 

• plan de masuri corective şi managementul schimbarii. 



 

20 

 

Figura: Organigrama Primariei Municipiului Marghita 2019
7
 

 

Majoritatea deciziilor cu care se confruntă Primaria Municipiului Marghita sunt de tip operaţional. 

Lipsa instrumentelor reduce capacitatea gândirii strategice şi generează incapacitate de coordonare. 

Avantajele deciziilor de grup se referă la valoarea adăugată adusă de fiecare dintre participanţii la 

decizie, de responsabilizarea şi implicarea întregii echipe decizionale. 

În general, deciziile se iau aplicând un model bazat pe intuiţia şi experienţa decidentului (model 

descriptiv), care deseori nu are expertiza necesară. Performanţa se poate atinge mai degrabă pornind 

de la rezultatele aşteptate (model descriptiv, des utilizat în domeniul privat). 

Practic, pentru a ne asigura premisele unei acţiuni corecte, orice decizie administrativă trebuie să 

răspundă următoarelor cerinţe: 

• să fie fundamentată ştiinţific; 

• să aibă un caracter realist şi să respecte legislaţia; 

• să intervină în timp util; 

• să fie integrată în ansamblul deciziilor administrative adoptate anterior; 

• să fie oportună; 

• să fie eficientă. 

 

                                                           
7
https://marghita.ro/wp-content/uploads/2016/02/Organigrama-2019-1.pdf 

https://marghita.ro/wp-content/uploads/2016/02/Organigrama-2019-1.pdf


 

21 

 

Necesitatea îmbunătăţirii procesului decizional este determinată de o serie de probleme, cum ar fi: 

• slaba coordonare a deciziilor: 

• viteza de reacţie scăzută, datorată lipsei informaţiilor structurate şi a sistemelor de alarmă 

predefinite; 

• evaluarea implicaţiilor sub aspect de cost sau venit/efect, în loc să fie pe criterii de pierdere sau 

câştig; 

• lipsa instrumentelor moderne de lucru; 

• incapacitatea elementelor suport (soluţiilor software) de a se integra şi de a pune la dispoziţie 

informaţii valoroase în locul datelor neprelucrate; 

• singurul decident real este şi şeful instituţiei – Primar sau Director –, determinat de cele mai multe 

ori să ia decizii nefundamentate, din lipsa de informaţii coerente; 

• lipsa delegării. 

Posibile soluţii care pot fi aplicate cu succes: 

• Implementarea planurilor strategice şi instruire în planificarea strategică; 

• Dezvoltarea delegării în baza unor fişe de post şi a unor regulament;e ferme rezultând astfel luarea 

mai rapidă a deciziilor şi evitarea redundanţei 

• Implementarea de Sisteme Informatice de Suport pentru Decizie (SISD), care aduc: 

automatizare, trasabilitate, know-how încorporat/istoric, sisteme expert; 

• Dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative; 

• Implicarea cetăţenilor în decizii; 

• Capacitatea sistemului decizional şi a SISD de a răspunde şi a se adapta schimbărilor. 

Factorii care pot afecta major decizia finală: 

• Datele de intrare în SISD 

• Corectitudinea rezultatelor. 

• Structura şi forma standardizată a rezultatelor. 

• Flexibilitate în vizualizarea rezultatelor. 

• Relevanţa informaţiei. 

• Valoarea informaţiei rezultate. 

• Volumul şi periodicitatea informaţiilor. 

Probabil cea mai avansată caracteristică a SISD o reprezintă capacitatea lor de a integra informaţiile 

din diferite domenii/departamente şi a le oferi într-o manieră unitară, care să ofere o informaţie de 

maximă relevanţă pentru decident. 

O importanţă deosebită au, de asemenea: 

• Facilitatea accesului şi uşurinţa în administrarea SISD (sunt de preferat soluţii web) 

• Securitatea (securizarea accesului şi a datelor, niveluri diferite de drepturi) 
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• Flexibilitatea (capacitatea de a altera aspectul/funcţionalităţile şi de a se integra cu alte aplicaţii) 

• Referinţele producătorului (numărul şi mărimea clienţilor din portofoliul producătorului, referinţe 

despre serviciile sale de asistenţă, de când activează şi la ce nivel) 

• Transferul de know-how (posibilitatea de a beneficia de experienţa producătorului în lucrul cu alte 

instituţii) 

• Costul total (achiziţie, suport, asistenţă/consultanta, dezvoltări ulterioare, integrare şi portabilitate) 

 

e) In colaborare cu departamentul de IT din cadrul Primariei Marghita, s-a facut o 

evaluare/inventariere a echipamentelor IT si a software-urilor existente in cadrul 

primariei. 

Anexele cu datele in cauza au fost centralizate, conform datelor contabile la nivelul anului 2019 

(luna noiembrie = cantitati + valori contabile): 

- Anexa a - Obiecte de inventar –in cadrul primariei Marghita, unde sunt identificate 111 

produse/Echipmente IT (calculatoare, monitoare, softuri,  inprimante, telefoane, tablete); 

- Anexa b –Obiecte de inventar ROHU 179-  primaria Marghita (multifunctionala mono laser  

+ tableta); 

- Anexa c - Mijloace fixe  - primaria Marghita(26 de echipamente fixe reprezentand instalatie 

sonorizare, programe informatice, ecran electric, ssstem de securitate, licente, sotware, 

telefoane); 

- Anexa d - Mijloace fixe ROHU 179 - primaria Marghita (47 de produse reprezentand 

calculatoare, imprimante, licente, camera foto). 

 

f) Aplicarea de chestionare/interviuri cu angajatii si conducerea Primariei Municipiului 

Marghita.  

În urma discuţiilor purtate cu partenerii şi beneficiarii potenţiali, aceştia s-au arătat interesaţi de 

interacţiunea on-line cu funcţionarii din administraţia locală pentru a rezolva problemele fără a se 

mai deplasa la sediul instituţiilor, de introducerea unui calendar de evenimente ce au loc în timp real 

în oraş, a unei baze de date cu diverse tipuri de formulare şi cereri în format electronic, de emiterea 

on-line a adeverinţelor, autorizaţiilor, documentelor de stare civilă, de plata impozitelor on-line şi 

vizualizarea sumelor de plată. 

Au fost evidentiate urmatoarele proiecte ca si propuneri necesare pentru a fi luate in considerare: 

a) Informatizarea și interconectarea structurilor din cadrul Primariei Municipiului Marghita.  

b) Informatizarea hardware si software a primărie si institutiilor din subordine cu sisteme „help 

desk” pentru serviciile oferite. 

c) Platforma de suport online/telefonic in cazul sesizărilor din rândul cetățenilor. 
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d) Platforma informatica pentru preluarea electronica a datelor cu privire la consumul de 

utilități. 

e) Automatizarea proceselor biroului de relații a Primariei Marghita cu cetățeni. 

f) Unificarea bazelor de date pentru toate instituțiile Primariei Marghita. 

g) Platforma digitala pentru oferta culturala a orașului Marghita. 

h) Informatizarea sistemului public de transport cu mijloace moderne cu afișare de informații in 

timp real. 

i) Iluminat public inteligent. 

j) Soluții certificate ISO 50001 in toate asociațiile de proprietari cu certificate BMS (Building 

Management System). 

k) Informatizarea rețelelor de utilități publice energie, apa etc 

l) Soluții pentru realizarea plații utilităților pentru persoane fizice in sistem electronic.  

m) Biblioteca Municipala Marghita virtuala cu acces gratuit. 

n) Informatizarea și interconectarea serviciilor medicale „medicii de familie cu Spitalul 

Municipal ,,Dr. Pop Mircea” Marghita și unitatea UPU a Spitalului Clinic Judetean de 

Urgenta din Oradea.  

o) Platforma digitala pentru servicii medicale. 

p) Parcări publice inteligente. 

q) Sistem inteligent de iluminat stradal. 

r) Sistem de monitorizare audio/video pentru siguranta publica. 

s) Echipamentele de monitorizare a calității aerului conform standardelor UE 

t) Platforme pentru E-voting. 

S-a concluzionat că este necesară crearea unei astfel de platforme care să ofere toate informaţiile 

utile aferente diferitelor servicii publice care în prezent sunt dispersate pe mai multe surse de 

informare online. Informaţiile cele mai solicitate au vizat serviciile oferite de Primaria Marghita, 

serviciile din sistemul sanitar – spital de urgenţă, farmacii , alte servicii sănătate, audienţe, 

evenimente culturale, dar şi documente de stare civilă, urbanism, înmatriculări auto. 

Astfel s-a creat un instrument de cercetare cantitativa, pentru un sondaj intern, respectiv un 

chestionar dedicat angajatilor, celor din interiorul activitatilor desfasurate in mod direct sau indirect 

de catre Primaria Municipiului Marghita. 

Acesta a luat in calcul numarul de proiecte IT derulate in ultimii 5 ani, caracteristicile proiectelor IT 

derulate, servicii publice doritie disponibile pe o platforma online a Primariei Municipiului 

Marghita, care sunt informatiile utile aferente serviciilor publice pe care le doresc disponibile pe o 

platforma online, aplicatiile software, tip de interactiune online, identificarea celor mai importante 3 
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proiecte de informatizare necesare pentru a crește competitivitatea municipiului Marghita și 

eficientizarea comunicarii cu cetățenii săi. 

 

Analiza rezultatelor primite de la respondenti a reliefat urmatoarele: 

CHESTIONAR INTERN 

Nr. Crt. Intrebari Raspunsuri 

1 Care este numarul de proiecte IT derulate in 

cadrul organizatiei dumneavoastra in ultimii 5 

ani? 

Nu au fost derulate acest tip de 

proiecte in cadrul Primariei 

Municipiului Marghita. 

2 Care sunt caracteristicile proiectelor IT derulate 

in cadrul organizatiei dumneavoastra? 

Nu s-au derulat proiecte pe 

tematica IT, ci doar s-au facut 

achizitii de echipamente IT in 

cadrul altor proiecte. 

3 Ce tipuri de proiecte de implementare de aplicatii 

software ati derulat sau intentionati sa derulati? 

CID – Circulatia Interna a 

Documentelor. 

4 Ce tip de interactiune online va doriti cu cetatenii 

pentru serviciile oferite de Primaria Municipiului 

Marghita? 

Website interactiv, City App, 

Help Desk pentru cetateni. 

5 Care sunt informatiile utile aferente serviciilor 

publice pe care le doriti disponibile pe o 

platforma online a Primariei Municipiului 

Marghita? 

Formulare care se pot completa 

si transmite online. 

6 Vă rugăm să alegeti din urmatoarea lista cele mai 

importante 3 proiecte de informatizare necesare 

pentru a crește competitivitatea municipiului 

Marghita și eficientizarea comunicarii cu 

cetățenii săi: 

 

- Informatizarea hardware si 

software a primărie si 

institutiilor din subordine cu 

sisteme „help desk” pentru 

serviciile oferite. 

- Unificarea bazelor de date 

pentru toate instituțiile 

Primariei Marghita. 

- Iluminat public inteligent. 

7 Alte sugestii: Forme aplicate si dedicate de 

digitalizarea APL. 
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4.1.2. Analiza EXTERNA a activitatii Primariei Municipiului Marghita 

a) Analiza profilului institutional privind modalitatea de comunicare/analiza/dezbatere 

publica a activitatii si proiectelor municipiului Marghita in relatia cu tertii (institutii, 

cetateni, companii publice sau privati, ONG-uri etc.) 

Instrumentul principal folosit in implementarea procedurilor/proiectelor tine de incadrarea pe legea 

privind transparenţa decizională in primaria municipiului Marghita (Legea nr. 52/2003). 

In acest sens, procesul de elaborare a actelor normative cuprinde: 

- Proiecte de acte normative adoptate 

- Proiecte de acte normative care au fost anunţate în mod public,pe site-ul propriu 

https://marghita.ro/; prin afisare la sediul propriu; prin mass-media. 

- Cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative, 

solicitate de persoane fizice sau asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal constituite. 

- Proiecte transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor 

referitoare la proiectul de act normativ 

- Proiecte transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite 

- Persoane responsabile desemnate pentru relaţia cu societatea civilă  

- Recomandarilor primite 

- Recomandări incluse în proiectele de acte normative 

- Intâlniri organizate la cererea asociaţiilor legal constituite 

- Proiecte de acte normative adoptate fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au 

fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea 

Legii nr. 52/2003). 

Analiza procesului de luare a deciziilor la nivelul Primariei municipiului Marghita evidentiaza: 

- Sedinţele publice (stabilite de instituţiile publice), anunţate prin: afişare la sediul propriu; 

publicare pe site-ul propriu; mass-media. 

- Participarea efectiva (numar persoane) la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii). 

- Sedinţele publice desfăşurate în prezenţa reprezentantilor sau pe suportul mass-media. 

- Observaţii şi recomandări exprimate de participant în cadrul şedinţelor publice. 

- Recomandări incluse în deciziile luate. 

- Sedinţele care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului la informaţii 

exceptate, vot secret sau alte motive. 

- Procese verbale (minute) ale şedinţelor publice. 

- Procese verbale (minute) făcute publice. 

https://marghita.ro/
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Analiza activitatii Primariei Municpiului Marghita, a oferit si date cu privire la cazurile în care 

autoritatea publică a fost acţionată în justiţie. Aceste acţiuni în justiţie pentru nerespectarea 

prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice au fost: 

               a. rezolvate favorabil reclamantului.  

               b. rezolvate favorabil instituţiei.  

               c. sunt în curs de soluţionare. 

Procedura operaţională privind circuitul documentelor în cadrul primăriei oraşului Marghita: 

- Procedura descrie activităţile privind circuitul documentelor în cadrul Primăriei; 

- Procedura stabileşte fluxul de lucru parcurs în primirea şi difuzarea controlata a 

corespondenţei; 

- Prin procedura se urmăreşte asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ şi legal al 

documentelor. 

 

b) Aplicarea de chestionare/interviuri cu factori externi (institutii / colaboratori / cetateni 

/ beneficiari) ai activitatii Primariei Municipiului Marghita – analiza eficientei actuale 

privind prestarea de servicii publice si modalitatea de comunicare. 

În urma discuţiilor purtate cu partenerii şi beneficiarii potenţiali, aceştia s-au arătat interesaţi de 

interacţiunea on-line cu funcţionarii din administraţia locală pentru a rezolva problemele fără a se 

mai deplasa la sediul instituţiilor, de introducerea unui calendar de evenimente ce au loc în timp real 

în oraş, a unei baze de date cu diverse tipuri de formulare şi cereri în format electronic, de emiterea 

on-line a adeverinţelor, autorizaţiilor, documentelor de stare civilă, de plata impozitelor on-line şi 

vizualizarea sumelor de plată. 

Au fost evidentiate urmatoarele proiecte ca si propuneri necesare pentru a fi luate in considerare: 

a) Informatizarea și interconectarea structurilor din cadrul Primariei Municipiului Marghita.  

b) Informatizarea hardware si software a primărie si institutiilor din subordine cu sisteme „help 

desk” pentru serviciile oferite. 

c) Platforma de suport online/telefonic in cazul sesizărilor din rândul cetățenilor. 

d) Platforma informatica pentru preluarea electronica a datelor cu privire la consumul de 

utilități. 

e) Automatizarea proceselor biroului de relații a Primariei Marghita cu cetățenii. 

f) Unificarea bazelor de date pentru toate instituțiile Primariei Marghita. 

g) Platforma digitala pentru oferta culturala a orașului Marghita. 

h) Informatizarea sistemului public de transport cu mijloace moderne cu afișare de informații in 

timp real. 

i) Iluminat public inteligent. 
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j) Soluții certificate ISO 50001 in toate asociațiile de proprietari cu certificate BMS (Building 

Management System). 

k) Informatizarea rețelelor de utilități publice energie, apa etc 

l) Soluții pentru realizarea plații utilităților pentru persoane fizice in sistem electronic.  

m) Biblioteca Municipala Marghita virtuala cu acces gratuit. 

n) Informatizarea și interconectarea serviciilor medicale „medicii de familie cu Spitalul 

Municipal ,,Dr. Pop Mircea” Marghita și unitatea UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din 

Oradea.  

o) Platforma digitala pentru servicii medicale. 

p) Parcări publice inteligente. 

q) Sistem inteligent de iluminat stradal. 

r) Sistem de monitorizare audio/video pentru siguranta publica. 

s) Echipamentele de monitorizare a calității aerului conform standardelor UE. 

t) Platforme pentru E-voting. 

S-a concluzionat că este necesară crearea unei astfel de platforme care să ofere toate informaţiile 

utile aferente diferitelor servicii publice care în prezent sunt dispersate pe mai multe surse de 

informare online. Informaţiile cele mai solicitate au vizat serviciile oferite de Primaria Marghita, 

serviciile din sistemul sanitar – spital de urgenţă, farmacii, audienţe, evenimente culturale, dar şi 

documente de stare civilă, urbanism, înmatriculări auto. 

Astfel s-a creat un instrument de cercetare cantitativa, pentru un sondaj extern, respectiv un 

chestionar dedicat celor din exterior (cetateni beneficiari ai serviciilor foerinte de Primaria 

Marghita), celor din exteriorul activitatilor desfasurate in mod direct sau indirect de catre Primaria 

Municipiului Marghita. 

Acesta a luat in calcul numarul de proiecte IT derulate in ultimii 5 ani, caracteristicile proiectelor IT 

derulate, servicii publice doritie disponibile pe o platforma online a Primariei Municipiului 

Marghita, care sunt informatiile utile aferente serviciilor publice pe care le doresc disponibile pe o 

platforma online, aplicatiile software, tip de interactiune online, identificarea celor mai importante 3 

proiecte de informatizare necesare pentru a crește competitivitatea municipiului Marghita și 

eficientizarea comunicarii cu cetățenii săi. 
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Analiza rezultatelor primite de la respondenti externi a reliefat urmatoarele: 

CHESTIONAR EXTERN 

Nr. Crt. Intrebari Raspunsuri 

1 Sunteti multumiti de modul de comunicare publica 

in relatia institutie/cetatean al Primariei 

Municipiului Marghita? 

DA – 77% 

NU – 23% 

2 Ce credeti ca ar trebui schimbat?  

De precizat: 

- Mesaje transmise prin 

facebook/ alte retele de 

socializare populare. 

- Metode noi de comunicare 

- Acces mai facil pentru 

persoane in varsta. 

- Comportamentul 

functionarului public (mai 

multa amabilitate fatade 

cetatean). 

- Utilizarea unei platforme 

online pentru imbunattairea 

comunicarii interne si 

externe. 

- Masuri pentru eliminarea 

birocratiei. 

- Solicitari si raspunsuri 

online. 

- Comunicare online pentru 

eficienta, transparenta si 

profesionalism imbunatatit. 

3 Care sunt informaţiile pe care doriţi să le regăsiţi 

pe site-ul Primariei Marghita? 

Taxe si impozite, sold etc. 

Modul de cheltuire a banilor 

publici. 

Detalii gestionare spatii verzi. 

Bugetul public al Primariei. 

Proiectele institutiei publice. 

Formulare online. 

Stadiul lucrarilor publice. 
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Informatii de interes public. 

Facilitati pentru cetateni. 

4 Credeti ca serviciile publice pe suport online ar 

putea ajuta relatia Primariei cu cetatenii? 

DA – 100% 

NU – 0% 

5 Cum aţi vrea să fie organizat pe site dialogul cu 

publicul (chat, forum, căsuţe comentarii, sondaje, 

sistem de vot etc.)? 

Forum online. 

Sistem de vot online. 

Sondaje online. 

Chat. 

6 Ce tipuri de documente/resurse (imagini, text, 

grafice) consideraţi că ar fi utile? 

Imagini, text, grafice cu 

realizari. 

Filmari video (sedinte CL). 

Documente de interes 

disponibile online. 

 

7 V-ar interesa să vă creaţi un cont de utilizator pe 

site-ul unei instituţii publice? 

DA – 23% 

NU – 77% 

 

8 Care sunt informatiile utile aferente serviciilor 

publice pe carele  doriti disponibile pe o 

platforma online a Primariei Municipiului 

Marghita? 

Autorizatia de constructie. 

Certificat fiscal. 

Taxe si impozite. 

Detalii servicii publice. 

Acte administrative. 

Filmari video ale sedintelor de 

CL Marghita. 

9 Ce tip de interactiune online va doriti cu angajatii 

si serviciile oferite de Primaria Municipiului 

Marghita? (website, city app, help desk etc.) 

City App. 

Help Desk. 

10 Care sunt informatiile utile aferente serviciilor 

publice pe care le doriti disponibile pe o 

platforma online a Primariei Municipiului 

Marghita (taxe/impozite/plati, 

depunere/monitorizare si emitere acte 

administrative, inmatriculari auto etc.)? 

Inmatriculari auto. 

Depunere, emitere si 

monitorizare acte 

administrative. 

Taxe/ impozite/ plati. 

Proiecte propuse / in derulare / 

in monitorizare. 

11 Vă rugăm să alegeti din urmatoarea lista cele mai 1 Soluții pentru realizarea 
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importante 3 proiecte de informatizare necesare 

pentru a crește competitivitatea municipiului 

Marghita și eficientizarea comunicarii cu cetățenii 

săi: 

plații utilităților pentru 

persoane fizice in sistem 

electronic. 

2 Unificarea bazelor de date 

pentru toate instituțiile 

Primariei Marghita. 

3 Parcări publice inteligente. 

Platforma de suport 

online/telefonic in cazul 

sesizărilor din rândul 

cetățenilor. 

Echipamentele de monitorizare 

a calității aerului conform 

standardelor UE. 

Informatizarea și 

interconectarea structurilor din 

cadrul Primariei Municipiului 

Marghita.  

Platforma de suport 

online/telefonic in cazul 

sesizărilor din rândul 

cetățenilor. 

Iluminat public inteligent. 

Sistem de monitorizare 

audio/video pentru siguranta 

publica. 

Informatizarea hardware si 

software a primărie si 

institutiilor din subordine cu 

sisteme „help desk” pentru 

serviciile oferite. 

Soluții pentru realizarea plații 

utilităților pentru persoane 

fizice in sistem electronic.  

Informatizarea și 
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interconectarea structurilor din 

cadrul Primariei Municipiului 

Marghita.  

Biblioteca Municipala 

Marghita virtuala cu acces 

gratuit. 

Automatizarea proceselor 

biroului de relații a Primariei 

Marghita cu cetățeni. 

 

12 Alte sugestii: Filmari video sedinte CL cu 

transmitere online in timp real. 

Unificare baze de date in 

Primarie. 

Disponibilitate online a datelor 

care stau la baza hotararilor de 

consiliu local. 

Securizarea datelor din system. 

Curatenia in oras imbunatatita. 
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4.1.3. Analiza contextului REGIONAL si TRANSFRONTALIER 

4.1.3.a Analiza oraselor de ordin similar din regiune si zona transfrontaliera; 

Avand ca reper municipiul Marghita, in cadrul analizei oraselor de ordin similar din regiune si zona 

transfrontaliera, am redus aria de cercetare la orasele care au un numar similar al populatiei, si care 

fac parte din aria limitrofa a proiectului, respectiv din judetele Bihor (RO) si Hajdu Bihar / Bekes 

(HU). 

 

Figura: Harta Municipiului Marghita – sursa: Google Maps 

 

Astfel, pe partea romana de granita au fost identificate urmatoarele orase: 

Romania - Judetul Bihor 

Zona transfrontaliera de impact ROHU  

Denumire UAT POPULATIE (cf. recensamant 2011) 

Marghita 15.770 

Sacuieni 11.526 

Valea lui Mihai 9.902 

Alesd 10.066 

Sinteu 1.021 

Oradea (pol regional transfrontalier) 216.614 
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Referitor la partea maghiara de granita, au fost identificate urmatoarele orase: 

Ungaria - Judetul Hajdu Bihar 

Zona transfrontaliera de impact ROHU  

Denumire UAT POPULATIE 

Berettyóújfalu 15.305 

Derecske 9.003 

Szarvas 17.230 

Debrecen (pol regional transfrontalier) 207.270 

 

Astfel rezulta aria teritoriala de interes pentru analiza noastra, care scoate din evaluare polii de 

polarizare regionali Oradea si Debrecen, datorita distantei teritoriale si a departarii de granita directa 

– orasul Alesd si comune Sinteu, ramanand la actorii de referinta similari, respectiv la orasele mici 

de pe granita care au un numar apropiat de populatie si se incadreaza la un nivel asemanator al 

dezvoltarii locale si al impactului transfrontalier.  

Pe partea romana de granita raman orasele mici de granita Marghita, Sacuieni, Valea lui Mihai, la 

care se adauga orasul Alesd si comuna limitrofa Sinteu. 

Pe partea maghiara, raman in analiza orasele Berettyóújfalu si Derecske din judetul Hajdu Bihar, 

precum si orasul Szarvas din judetul Bekes. 

 

Instrumentul de lucru comun trasnfrontalier propus in cadrul acestui studiu este forma de asociere 

voluntara de tipul PARTENERIATULUI TRANSFRONTALIER. 

Acest Parteneriat Transfrontalier poate lua forma unei platforme transfrontaliere de lucru 

comune,pe suport online, pentru toti membrii asocierii de pe ambele parti ale granitei ROHU. 

 

PARTENERIATUL TRANSFRONTALIER  

= platforma online comuna de lucru 

Denumire UAT (RO) Denumire UAT (HU) 

Marghita Berettyóújfalu 

Sacuieni Derecske 

Valea lui Mihai Szarvas 

Alesd   

 

Debrecen  

(pol regional transfrontalier) 

Sinteu - rural 

Oradea  

(pol regional transfrontalier) 
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Pe suportul online al acestei platforme transfrontaliere de lucru comun, se pot initia politici de 

bugetare participativa ale UAT-urilormembre, pentru impactul cetatenilor din zona transfrontaliera. 

Bugetarea participativă este un proces prin care cetățenii din zona transfrontaliera sunt încurajați să 

identifice și să semnalizeze neajunsurile comunităților din zona de granita, și apoi să propună 

rezolvări ale acestora – prin soluții sub forma de proiecte comune.  

Acestea  vor trebui validate de catre membrii transfrontalieri, respectiv de catre fiecare autoritate 

locală, iar apoi supuse unui proces de votare, prin care se va asigura reprezentativitatea rezultatelor. 

Cele mai votate proiecte vor fi implementate prin intermediul acestei platforme online de lucru de 

tip PARTENERIAT TRANSFRONTALIER. 

Serviciile publicetransfrontaliere comune minimale, pe suport online,care pot fi oferite catre 

proprii cetateni, care pot fi asumate de catre membrii acestei platforme online transfrontaliere de 

lucru in comun, pot fi 

• Strategii / proiecte / servicii publice comune ale membrilor transfrontalieri parteneri, cu 

implicarea cetatenor prin instrumente de gen bugetare participativa la nivel transfrontalier; 

• Plata impozitelor la nivelul fiecarui UAT; 

• Abonamente de parcare pe raza fiecarui UAT membre sau cumulateintre membrii; 

• Depunerea și urmărirea stadiului pețiilor pentru fiecare UAT membre; 

• Emitere autorizațiilor pentru traficul greu la nivelul fiecarui UAT membru; 

• Depunerea declarațiilor fiscale nivelul fiecarui UAT membru; 

• Eliberareade Certificate fiscale la nivelul fiecarui UAT membru; 

• Eliberareade abonamente de transport public transfrontalier (linia Oradea-Berettyóújfalu). 

Accesul la serviciile online ale platformei transfrontaliere se poate face: 

 intr-o forma limitata/restrictionata, pe bază de CNP/CUI  

 acces total – pe bază de user și parolă inregistrate pe platforma, cu validarea de catre fiecare 

UAT membru.  
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Figura: Harta zonei transfrontaliere de referinta a proiectului – sursa: Google Maps 

 

1.3.b) Identificarea exemplelor de buna practica din regiune si zona transfrontaliera. 

Proiectul nostru de cercetare urmareste procedure transfrontaliere de imbunatatire a modului de 

gestionare a bugetelor locale, politicile de promovare a tehnologiilor moderne de comunicare, 

îmbunătățirea capacității de gestionare a datelor, creșterea transparenței activităților administrației 

publice și promovarea proceselor participative în luarea deciziilor. 

Partenerii din acest proiect urmaresc sa faca schimb de experiență cu privire la activitățile 

administrației publice, provocari si solutii de eficientizare si o mai buna comunicare cu cetatenii. 

Se analizeza utilizarea soluțiilor IT ca instrument pentru imbunatatirea managementului datelor in 

administratia publica locala a municipiului Marghita (judetul Bihor) si se vizează creșterea 

capacității administrației publice locale în furnizarea unor servicii publice locale în furnizarea unor 

servicii de calitate, întărirea comunicării, stabilirea unor mecanisme sustenabile de cooperare cu 

scopul de a îmbunătăți schimburile transfrontaliere.  

Exemple de bună practică pe partrea romana de granita (RO): 

- tehnologia GIS pentru o bună organizare a dezvoltării spațiale in municipiul Oradea. 

- Modelul Oradea City App. 

HU 

RO 

Szarvas 
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- Programul de cadastrare la nivel national. 

- Zonele natirale protejate reprezentate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului. 

Exemple de bună practică pe partea maghiara de granita (HU): 

- centralizarea la nivel national si importul modelelor de TIC catre nivelul local. 

- reprezentare cartografica a ariilor natural protejate, managementul apelor, situatii de urgenta etc. 

 

Analiza oraselor transfrontaliere Marghita, Sacuieni, Valea lui Mihai, Alesd, Sinteu, Berettyóújfalu 

Derecske si Szarvas, a scos in evident anumite similitudini cu privire la resursele existente si la 

modul in care privesc dezvoltarea locala, care a permis elaborarea unui exemplu de buna practica 

care combina punctele forte le oraselor mai sus mentionate. 

Am cumulat toate aceste lucruri sub forma unei propuneri de colaborare institutionala care va 

asigura dezvoltarea si multiplicarea schimbului de bune practice, o mai stransa colaborare si 

implicare comuna a partenerilor. 

In acest sens, se propune un instrument comun de lucru transfrontalier, care se poate dezvolta online 

pe o platforma comuna, denumit generic PARTENERIATUL TRANSFRONTALIER, respectiv un 

organism de asociere comuna cu caracter public, constituit la nivelul oraselor mici transfrontaliere 

ROHU din judetele Bihor/Hajdu Bihar (Marghita, Sacuieni, Valea lui Mihai, Berettyóújfalu si 

Derecske), care va asigura cooperarea orizontală și coordonarea demersurilor sectoriale potrivit unei 

strategii comune de informatizare integrată a oraselor, cu implicarea și responsabilizarea tuturor 

actorilor relevanți: sectorul public, societatea civilă, mediul de afaceri. Procesul este coordonat și 

facilitat de administrația publica locala transfrontaliera, potrivit responsabilităților ce îi revin prin 

legea specifica fiecarei tari implicate. 

Acest Parteneriat Transfrontalier poate lua forma unei platforme transfrontaliere online comune in 

care se implica membrii asocierii de pe ambele parti ale granitei ROHU. 

Pe suportul online al acestei platforme transfrontaliere de lucru comun, se pot initia politici de 

bugetare participativa ale UAT-urilor membre, pentru impactul cetatenilor din zona transfrontaliera. 

Constituirea Parteneriatului Transfrontalier are ca scop realizarea unei mai bune informări publice 

in zona transfrontaliera, a circulației datelor și a unei consultări pertinente într-un cadru organizat, 

în legătură cu nevoile și prioritățile specifice identificate de către cetățeni, autoritățile publice locale 

din zona de granita, sectorul privat și/sau consultanți, ca fiind de interes pentru informatizarea 

integrată a oraselor mici transfrontaliere implicate în direcțiile prioritare:  

 Guvernanță inteligentă (incluzând nivelul de informatizare al administrației locale și zonale, 

prin modelarea proceselor specifice administrației locale și zonale); 

 Mobilitate inteligentă (incluzând Trafic inteligent și Soluții inteligente pentru parcări în 

spațiile publice); 
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 Locuire inteligentă (incluzând Locuințe inteligente și Medicină digitală/Asistență inteligentă 

pentru sănătate; 

 Educație inteligentă (incluzând Cultură inteligentă); 

 Cetățeni mai inteligenți/Comunități mai inteligente; 

 Infrastructură inteligentă (incluzând Clădiri inteligente); 

 Utilități inteligente (incluzând Managementul Inteligent al Energiei de orice tip, inclusiv 

prin “cogenerare” și combinare de surse de energie complementare, de orice tip); 

 Mediu curat și inteligent; 

 Afaceri mai inteligente; 

 Securitatea informatică și a informațiilor. 

Principalele aspecte luate în considerare la nivelul administratiilor publice locale transfrontaliere 

sunt: 

 Asigurarea bazelor de date actualizate; 

 Comunicarea și schimbul de date între partenerii sectoriali în scopuri comune; 

 Coordonarea procesului de actualizare a strategiei transfrontaliere și a politicilor privind 

informatizarea integrată a oraselor transfrontaliere, potrivit necesităților; 

 Asigurarea transparenței în planificare, implementare și monitorizare; 

 Implementarea strategiei transfrontaliere de informatizare integrată a oraselor mici 

transfrontaliere din zona judetelor Bihor/Hajdu Bihar; 

 Catalizarea configurării structurilor de dezvoltare privind ariile prioritare de informatizare; 

 Luarea deciziilor pe baze tehnice transparente și în mod integrat, interinstituțional; 

 Coordonarea interinstituțională a măsurilor și intervențiilor, pe baze strategice comun agreate, 

în vederea asigurării sinergiei și maximizării impactului pe etape de implementare; 

 Prioritizarea măsurilor și intervențiilor conform cu prevederile strategiei transfrontaliere; 

 Monitorizarea, evaluarea, actualizarea strategiei transfrontaliere și politicilor de dezvoltare; 

 Viabilizarea instrumentelor care asigură implicarea cetățenilor din comunitățile implicate în 

toate etapele acestui proces. 

Principalele activități propuse ale Parteneriatului Transfrontalier sunt: 

a. Asigurarea informării și participării active a actorilor relevanți în procesul de actualizare, 

implementare și monitorizare a strategiei transfrontaliere de informatizare integrată a oraselor mici 

transfrontaliere din zona judetelor Bihor/Hajdu Bihar/Bekes: 

o Coordonarea sistemului de informare a cetățenilor; 

o Încurajarea participării active a principalilor actori în dezvoltarea, implementarea, 

monitorizarea și evaluarea strategiei, a rezultatelor și impactului acestora; 
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o Utilizarea unei platforme informatice în vederea stimulării participării actorilor 

relevanți la implementarea strategiei. 

b. Asigurarea circulației datelor actualizate în vederea fundamentării corecte a strategiei 

transfrontaliere: 

 Asigurarea datelor necesare actualizate; 

 Asigurarea unui sistem informatic integrat de actualizare și de circulație a datelor necesare la 

nivelul oraselor mici transfrontaliere din zona judetelor Bihor/Hajdu Bihar/Bekes; 

 Asigurarea funcționării platformei informatice pentru actualizarea strategiei transfrontaliere. 

  

c. Coordonarea procesului de actualizare, implementare și monitorizare a implementării strategiei: 

 Asigurarea participării entităților instituționale implicate la nivel de decizie, în cadrul 

Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional; 

 Asigurarea participării entităților instituționale implicate la nivel de execuție, în cadrul 

Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional; 

 Organizarea procesului de luare a deciziei privind implementarea strategiei transfrontaliere pe 

baze tehnice, transparente, utilizând instrumente agreate în comun; 

 Coordonarea orizontală la nivelul instituțiilor implicate a implementării deciziilor strategice 

luate în cadrul Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional; 

 Monitorizarea implementării strategiei transfrontaliere și evaluarea impactului acestora; 

 Asigurarea sistemului de raportare către comunitățile oraselor transfrontaliere implicate; 

 Actualizarea strategiei transfrontaliere. 

d. Promovarea strategiei transfrontaliere: 

 La nivelul societății civile și a actorilor instituționali relevanți în vederea consolidării și 

eficientizării cooperării pentru dezvoltarea oraselor transfrontaliere; 

 La nivelele regional și național, în vederea dezvoltării poziției și rolului în teritoriu în 

beneficiul prosperității oraselor transfrontaliere implicate; 

 Promovarea în cercurile politice, economice și sociale a necesității și avantajelor participării în 

procesul de elaborare și implementare a strategiei transfrontaliere; 

 Promovarea obiectivelor, programelor și proiectelor-cheie către finanțatori. 

Parteneriatul Transfrontalier pentru implementarea strategiei transfrontaliere integrate de 

informatizare a oraselor transfrontaliere implicate pentru perioada 2020-2030 are în exclusivitate un 

rol consultativ. 

Activitatea în cadrul Parteneriatului Transfrontalier are caracter de voluntariat, membri acestuia 

nebeneficiind de nici un fel de retribuție sau facilități. 
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Membrii Parteneriatului Transfrontalier participă la dezbateri pe teme stabilite și pot propune 

măsuri și recomandări de rezolvare, punându-și la dispoziție, în beneficiul comunităților oraselor 

transfrontaliere implicate, experiența și cunoștințele.  

Parteneriatul Transfrontalier se formează în vederea asigurării unui sistem integrat și transparent de 

decizie privind implementarea strategiei transfrontaliere integrate de informatizare a oraselor 

transfrontaliere implicate. 

Parteneriatul Transfrontalier este format din reprezentanți ai entităților societății civile, mediului de 

afaceri, agențiilor și administrației locale, relevante pentru dezvoltarea oraselor transfrontaliere 

implicate sub aspectele strategice asumate in comun. 

 

PASUL 2. IDENTIFICAREA SI ANALIZA REZULTATELOR 

 

a) Procesarea si analiza rezultatelor derivate din analiza situatiei existente. 

ANALIZA SECTORIALĂ A SITUAȚIEI ACTUALE 

Stadiul actual în informatizarea sectorului „guvernanță locală” din perspectiva orașului  

Aplicațiile Informatice pentru guvernanță locală, care sunt sau nu conectate la Baze de Date, 

implementate în Primăria Marghita si instituțiile subordonate Primăriei Marghita au evidentiat 

nevoia pentru trasabilitatea activității Primariei Municipiului Marghita, sugerând oportunitatea 

unui sistem de tip “task management”. 

Analiza GAP a situației actuale în raport cu obiectivul de integrare informatica 

Nr. 

crt. 

Criteriu de 

analiză GAP 

Descriere sintetică situație actuală Indicații de principiu pentru 

tranziție 

1 Capacitatea 

soluțiilor 

actuale de a fi 

integrate într-o 

platformă 

cloud comună  

O parte din procesele administrative 

din cadrul Primăriei sunt  susținute 

de aplicații, cu un potențial bun de 

conectivitate între ele dar fără a oferi 

interfețe de conectare pentru alte 

sisteme sau accesibilitatea din alte 

sisteme a datelor introduse. 

Deocamdată, implementările 

utilizează un mix de tehnologii, unele 

fiind învechite și necesitând migrarea 

spre tehnologii mai noi ( aspect deja 

luat în calcul și planificat). Sistemele 

au interconectări slabe sau deloc, cu 

Stabilirea unui set de principii pentru 

asigurarea interoperabilității sistemelor 

(arhitectura deschisa, utilizarea 

standardelor si formatelor deschise ), 

accesibilității datelor prin interfețe 

programatice, definirea transparentă a 

structurilor de date pentru a permite 

reutilizarea. Realizarea unei hărți 

comprehensive a proceselor din cadrul 

Primăriei precum și cele care intervin 

în relația cu celelalte instituții, cu 

cetățenii și cu întreprinderile, analiza 

acoperirii informatice curente a 
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Nr. 

crt. 

Criteriu de 

analiză GAP 

Descriere sintetică situație actuală Indicații de principiu pentru 

tranziție 

un mix de tehnologii, unele 

neactualizabile. Nu există 

deocamdată un sistem centralizat 

pentru gestiunea și arhivarea 

documentelor, deși există sisteme 

(CID) care ar putea fi eventual 

extinse in acest sens. Rămân arii 

operaționale neacoperite de sisteme 

software în activitatea curentă a 

diverselor departamente și 

interoperabilitatea cu instituțiile 

subordonate este foarte slabă. 

proceselor identificate, analiza 

potențialelor optimizări de proces și a 

modului în care pot fi asistate prin 

procese informatice. Actualizarea 

tehnologică a sistemelor existente, 

corelarea lor cu principiile stabile, 

înlocuirea ( prin refacere) a celor care 

nu pot (sau nu e rentabil) să fie 

actualizate,  implementarea sistemelor 

necesare pentru o acoperire 

corespunzătoare a hărții proceselor. 

2 Măsura în care 

soluțiile actuale 

răspund 

criteriului de 

interoperabilita

te a datelor 

Acest lucru nu este general valabil la 

nivelul întregului ecosistem de 

aplicații software a Primăriei si  a 

instituțiilor subordonate. 

Definirea unor structuri de date 

utilizabile în mod unitar în cadrul 

instituțiilor implicate, structuri care să 

fie implementate de către toate 

sistemele informatice sau cel puțin să 

fie utilizate ca vehicul de translație 

între sisteme 

3 Gradul de 

securitate 

cibernetică 

asigurat în 

raport cu 

cerințele de 

oraș inteligent 

Există sisteme si măsuri generice de 

securitate implementate la nivel de 

primărie și subordonate, cum ar fi: 

spațiu privat de adresare IP, 

securitate de tip firewall la nivel de 

conexiuni IP, protecție anti-spam, 

anti-virus și anti-malware pentru 

serverele de email și http. Dar 

lipsesc, atât elemente considerate 

esențiale la ora actuală cum sunt 

DMZ, managementul identităților 

integrat și centralizat, sistem de 

trasabilitate asupra datelor produse 

de ecosistemul de aplicații, cât și 

Realizarea unui audit de securitate la 

nivel de primărie și subordonate, care 

va sta la baza formulării unei politici 

integrate de securitate și a unui plan de 

implementare, menținere si 

extensibilitate a securității cibernetice, 

care să înglobeze modernizarea 

sistemelor actuale de securitate pentru 

a se conforma la standardele actuale 

din industrie și tratarea unui scenariu 

de smart city în vederea integrării 

cerințelor pentru securitate generate de 

înglobarea noilor tipuri de date și de 

fluxuri generate de sistemele și 
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Nr. 

crt. 

Criteriu de 

analiză GAP 

Descriere sintetică situație actuală Indicații de principiu pentru 

tranziție 

elemente necesare pentru a gestiona 

viitoarele sisteme și aplicații de tip 

smart city. Aceste elemente din urmă 

sunt reprezentate de infrastructura de 

senzoristică, sistemele de 

management al traficului, 

telegestiunea iluminatului public, 

smart grids, sisteme de management 

al clădirilor. Toate aceste elemente 

vor introduce noi tipuri de arhitecturi, 

noi tipuri de date și noi tipuri de 

aplicații, care necesită securizare. 

aplicațiile de tip smart city.  

4 Măsura în care 

soluțiile actuale 

acoperă 

specificațiile 

care definesc 

un oraș 

inteligent 

Există câteva soluții implementate 

care reprezintă puncte bune de 

început în implementarea unui oraș 

inteligent. Aceste sisteme pot 

reprezenta un început în acoperirea 

specificațiilor care definesc un oraș 

inteligent. 

 

Definirea arhitecturii generale pentru 

orașul inteligent printr-o abordare 

integrată și holistică asupra pilonilor 

din strategie și a unui plan de investiții 

care susțină tranziția către un oraș 

inteligent prin implementarea de noi 

sisteme și aplicații. Rețele inteligente 

pentru transportul energiei electrice, 

telegestiunea iluminatului public, 

parcări inteligente, complementare 

serviciilor online oferite de către 

administrația publică, sisteme 

alternative de transport public 

(autobuze electrice, biciclete), sistem 

integrat de monitorizare a mediului la 

nivel de municipiu reprezintă câteva 

exemple de sisteme care constituie un 

oraș inteligent.    

5 Măsura în care 

soluțiile actuale 

pot fi 

Potențialul de refactorizare diferă 

mult în cazul sistemelor informatice 

existente. Unele dintre ele sunt deja 

Analiză individuală  specifică pentru 

fiecare sistem, analiza costului în 

ciclul de viață în cursul evaluării 
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Nr. 

crt. 

Criteriu de 

analiză GAP 

Descriere sintetică situație actuală Indicații de principiu pentru 

tranziție 

refabricate 

(refactoring) 

pentru a 

corespunde 

cerințelor de 

integrabilitate 

și 

interoperabilita

te 

în proces de refactorizare în vederea 

actualizării tehnologice și au 

potențial să fie in continuare 

refactorizate ulterior pentru a permite 

interoperabilitatea cu sisteme terțe. 

Sistemele implementate pe tehnologii 

depășite, care nu mai sunt actualizate 

periodic în acest moment, vor trebui 

înlocuite.  În general, potențialul 

depinde mult de analiza de cost în 

ciclul de viață care va fi efectuată la 

momentul ofertării  în procesul de 

achiziție a serviciilor de 

refactorizare, cu posibilitatea ca în 

unele cazuri să fie mai rentabilă 

reimplementarea sistemelor.  

posibilității de refactorizare, versus 

varianta de reimplementare.  

6 Măsura în care 

soluțiile actuale 

răspund 

cerințelor de 

diagnozabilitat

e în sistem 

cloud 

In context cloud, diagnozabilitatea 

reprezintă un aspect esențial, luându-

se în considerare amploarea efectelor 

ce pot fi induse prin căderi de 

performanță ce pot altera 

funcționalitatea ansamblului 

arhitectural integrat pe zone mai mult 

sau mai puțin extinse. 

Prin urmare, prin prisma acestui 

criteriu, se recomanda pentru 

integrare pe cloud mai ales acele 

categorii de aplicații, arhitecturi de 

date și SGBD-uri care beneficiază de 

tools-uri adecvate de monitorizare a 

performanțelor, ori in cazul soluțiilor 

actuale, foarte puține dintre ele 

beneficiază de astfel de instrumente. 

In vederea soluționării acestei 

chestiuni, se recomandă virtualizarea 

aplicațiilor și migrarea arhitecturilor de 

date pe platforme integrabile în cloud 

care includ componente tehnologice de 

monitorizare și diagnosticare (ex. DB2 

UDB sau ORACLE). 
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Nr. 

crt. 

Criteriu de 

analiză GAP 

Descriere sintetică situație actuală Indicații de principiu pentru 

tranziție 

7 Măsura în care 

soluțiile actuale 

permit 

scalabilitatea în 

sistem cloud 

Scalabilitate poate fi tratată separat 

pentru zonele de infrastructură 

hardware (1) și ecosistemul de 

aplicații software (2), utilizate de 

Primarie și institutiile subordonate. 

 

Pentru un mediu dinamic cum este 

fluxul de informații dintr-un oraș 

inteligent, realizarea scalabilității este 

dependentă de implementarea unui 

centru de date unificat care să permită: 

 managementul unificat al 

infrastructurii hardware 

 virtualizare pe mai multe 

nivele (infrastructură 

hardware, rețea, aplicații) 

 orchestrarea serviciilor 

 agregarea și interschimbarea 

serviciilor si a datelor 

 controlul la distanță a  

bunurilor și mecanismelor 

aflate la nivelul stradal 

utilizând o interfață comună de 

management 

 interconectare serviciilor și a 

aplicațiilor prin intermediul 

API-urilor deschise 

 managementul centralizat al 

identităților aferente oamenilor 

dispozitivelor inteligente 

(diverși senzori, contoare) și 

altor elemente care accesează 

sistemele Primariei și 

generează fluxuri de date.  

8 Măsura în care 

soluțiile actuale 

permit operarea 

cu Big Data în 

sistem cloud 

Sistemele de baze de date 

implementate în prezent în sistemele 

informatice actuale au limitări în 

privința performanței la o scalare 

substanțială, specifică Big Data. 

Analiză individuală  specifică pentru 

fiecare sistem, analiza costului în 

ciclul de viață în cursul evaluării 

posibilității de schimbare a suportului 

de baze de date și refactorizarea 
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Nr. 

crt. 

Criteriu de 

analiză GAP 

Descriere sintetică situație actuală Indicații de principiu pentru 

tranziție 

Apreciem că unele dintre bazele de 

date curente pot fi portate pe alte 

tehnologii cu un cost de refactorizare 

rezonabil.  Acest lucru nu este 

general valabil pentru sistemele 

aflate în funcțiune în prezent.  

modulelor care realizează operațiuni 

cu bazele de date, versus varianta de 

reimplementare.  

9 Măsura în care 

soluțiile actuale 

permit 

convertibilitate

a datelor în 

sistem cloud 

În momentul actual, soluțiile actuale 

nu permit convertibilitatea datelor, 

deoarece nu au interfețe 

programabile expuse, documentate. 

Se va putea soluționa convertibilitatea 

datelor în sistem Cloud, în măsura în 

care se vor pune la dispoziție 

structurile de date utilizate și se vor 

dezvolta și documenta interfețe 

programatice. 

10 Măsura în care 

soluțiile actuale 

permit 

dezvoltarea 

modulară a 

sistemului 

integrat 

operațional pe 

cloud 

O parte dintre sistemele existente 

fiind pretabile la integrarea pe cloud, 

dezvoltarea modulară a sistemului 

integrat – operațional pe cloud este o 

soluția perfect recomandabilă în 

contextul dat 

 Acele soluții care nu sunt pretabile la 

integrarea ca module în cloud (fie în 

starea actuală, fie prin virtualizare), 

urmează a fi înlocuite. 

 

Aceste date pun în evidență infrastructura IT actuală din cadrul Primariei Marghita, provocarile 

siposibile solutii de imbunatatire ale acestora.. 

 

b) Stabilirea profilului general, a problemelor existente si necesitatilor de imbunatatire. 

Considerând că sistemele informatice care vor forma ecosistemul informatic al municipiului 

Marghita au rolul de a eficientiza și de a oferi control și trasabilitate asupra proceselor desfășurate 

în cadrul instituțiilor și în relația acestora cu alte entități ( fie alte instituții locale, fie organisme 

centrale, sau cetățenii și companiile care își desfășoară activitatea în municipiu), în condițiile in care 

aceste procese nu sunt izolate ci se desfășoară integrat, utilizând resurse comune și generând date și 

documente utilizate în continuare în cadrul altor activități, se impune ca și abordarea informatizării 

să fie integrată.  
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Un alt aspect foarte important în realizarea unei abordări integrate și interoperabile o reprezintă 

standardizarea și utilizarea standardelor, în mod particular a standardelor deschise, inclusiv pentru a 

permite dezvoltarea unor arhitecturi de tip „plug-and-play” în care  sistemele să poată fi adăugate 

sau înlocuite cu cât mai mare ușurință, evitând fenomene precum cele de tip „client captiv” în care 

sistemele pot fi menținute sau extinse doar de către anumiți furnizori iar înlocuirea lor in corpore 

este prohibitivă ca și cost și efort, sau “insule de informație”, adică existența unor zone 

informatizate care nu pot să comunice cu ecosistemul.  

Dezvoltarea unei strategii integrate de informatizare pentru Municipiul Marghita este un demers 

natural înscris în dezideratul de dezvoltare urbană modernă, care conduce la:  

• un sector IT local in curs de dezvoltare care va genera inovație, soluții și produse de calitate 

pentru susținerea unui ecosistem urban optim. Un factor puternic de catalizare al acestei evoluții 

o reprezintă asigurarea accesului furnizorilor IT locali la oportunitatea de a contribui direct, prin 

serviciile oferite, la dezvoltarea ecosistemului urban de tip Smart City.  

• infrastructura instituțională eficientă care să asigure servicii publice de calitate, să inducă un 

grad sporit de satisfacție tuturor celor care interacționează cu instituțiile publice și o calitate a 

vieții sporită, în special în domeniile de sănătate, transport public și utilități publice.  

• o destinație investitionala atractivă, inclusiv prin nivelul ridicat de accesibilitate la utilizarea 

infrastructurii, navigare spațială și informative. 

• eficiență în atragerea și utilizarea fondurilor europene pentru investiții în vederea asigurării 

și susținerii pe termen lung a dezvoltării. 

Abordarea integrată a informatizării are la bază o serie de principii, după cum urmează: 

- Interoperabilitatea și integrabilitatea datelor. 

- Modularitatea sistemului și capacitatea de convertibilitate. 

- Scalabilitate și interschimbabilitate. 

- Personalizarea pe nevoile locale. 

- Diagnozabilitate. 

- Securitatea informațiilor. 

Informatizarea este gândită pentru a crește capacitatea de colectare a datelor de la sisteme critice 

pentru sustenabilitatea și reziliența ecosistemului urban. Din această perspectivă, ecosistemul urban 

este analizat ca un hibrid între habitatul natural și habitatul uman. Astfel, direcțiile majore de 

intervenție vizează și aspectele referitoare la mediu, atât din perspectiva calității vieții cetățenilor 

cât și din perspectiva plantelor și animalelor care coabitează cu omul în spațiul urban. Dezvoltarea 

urbană inteligentă implică înțelegerea ecosistemului. Astfel, modelul de oraș inteligent ia în 

considerare și prelucrarea analitică a datelor pentru transformarea acestora în cunoștințe necesare 

actului decizional eficient și eficace.  
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Informatizarea ajută la colectarea eficientă a informațiilor din diverse sisteme ale ecosistemului 

urban. Dezideratul major al strategiei din perspectiva inteligenței este acela de a creare un ecosistem 

urban în care, prin intermediul ICT/TIC, fiecare sistem constituent (de la persoane la automobile, 

clădiri, echipamente, dispozitive, rețele etc.) să aibă capacitatea de a interacționa cu oricare alt 

sistem în maniera în care este posibilă adaptarea propriei strategii la context, în acre este posibilă 

învățarea din experiențe, în care este asigurat cadrul de cunoaștere pentru acțiuni pro-active / 

preventive, în care sistemele din spațiul urban să „socializeze”, să colaboreze, să "negocieze" și să 

își atingă obiectivele particulare cu consum cât mai redus de resurse. 

 

Analiza specifica la nivelul municipiului Marghita, a reliefat urmatoarele  

probleme vs. posibile solutii identificate: 

Probleme generale UAT Marghita Alternative/solutii propuse 

Servicii către cetățeni inerte: servicii 

furnizate in volum mare si nepersonalizate. 

Utilizarea TIC pentru a integra sistemele 

informaționale a diverselor servicii către 

cetățeni. 

Mari dificultăți în utilizarea tuturor 

informațiilor de care dispun. 

 

Cetățenii au informații puține privind modul 

de utilizare a resurselor orașului. 

Sisteme extinse de supraveghere în vederea 

creșterii siguranței publice. 

 

Sistem de furnizare instantanee a datelor 

istorice despre investitii si cetateni.  

Eficientizarea retelei de apa potabilă 

produsă, si imbunatatirea calitatea apei 

potabile. 

Rețea extinsă de senzori pentru monitorizarea și 

managementul apei, cu furnizarea în timp real a 

analizelor și furnizarea datelor tuturor părților 

interesate. 

Sistemul privat se confruntă cu un exces de 

birocrație și ineficiență în serviciile publice. 

Sistem informatic dedicat care crește 

productivitatea sectorului public și simplifică 

procedurile de servicii publice. 

Sursele de energie sunt nesigure și instabile. Acces în timp real la prețul energiei și ajustarea 

strategiilor în mod personalizat de către fiecare 

consumator casnic si institutie publica. 

 

Orașul Marghita trebuie sa fie un model de oras inteligent trebuie orientat spre cetățean.  

Infrastructura trebuie să permită într-un mod facil integrarea aplicațiilor curente, a sistemelor 

curente, dar și dezvoltarea și integrarea unor stații pilot în care să fie testate diverse tehnologii și 

soluții noi înainte de lansarea în practică – pentru evitarea deficiențelor de proiectare, integrare etc. 
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Toate aceste sisteme trebuie să fie conectate la o platformă comună de comunicare și control, dar și 

de management al tuturor proiectelor de informatizare aflate în dezvoltare. De asemenea, este 

necesar un centru integrat de comandă și control pentru toate sistemele.  

Organizarea informației se face în „cloud”, permițând tuturor părților interesate să aibă acces la 

resurse și să contribuie cu resurse și conținut. Între părțile interesate se numără: Primăria, structurile 

subordonate Primăriei, rețeaua de spitale/cabinet medicale locale, rețeaua de școli/gradinite, dar și 

comunitatea locală și mediul privat. Accesul acestora se poate face pe bază de drepturi controlate la 

nivelul unității centrale de comandă și control.  

Un element inovator al modelului este și grupul de unități de competență care trebuie dezvoltat la 

nivel local pe diversele probleme referitoare la ecosistemele susținute de soluțiile ICT/TIC. 

Unitățile de competență sunt organizate în jurul centrului integrat de comandă și control pentru 

orașul inteligent și cuprind persoane specializate de la diverse instituții locale publice și private. 

Capacitatea de dezvoltare a orașului inteligent nu poate sta doar în sarcina Primăriei.  

Modelul permite adăugarea permanentă de aplicații și sisteme noi la arhitectura existentă, 

încurajând astfel dezvoltarea comunității locale de afaceri pe diverse direcții sectoriale. Singura 

condiție este de filtrare prealabilă în raport cu un sistem clar de criterii de performanță și 

compatibilitate. Responsabilă cu această sarcină este o comisie la nivelul unității integrate. De 

asemenea, modelul permite ca pe infrastructura existentă să se dezvolte diverse elemente de 

cunoaștere în sensul inteligenței urbane. Este un mediu propice de explorare pentru structurile de 

cercetare și inovare publice și private care, pe bază de acces controlat, pot dezvolta modele, 

algoritmi pentru înțelegerea comportamentului ecosistemului urban și pentru generarea de situații 

sintetice pentru decidenții locali, dar și pentru alte categorii de beneficiari (ex. poliție etc.). Prin 

acest model, sistemul este viu și în permanentă evoluție în funcție de necesități, posibilități și 

oportunități. 

Modelul de oraș inteligent gândit pentru Marghita este în sincronism cu prioritățile Agendei 

„Europa 2020”, după cum urmează:  

 Creștere inteligentă: (1) prin crearea de premize favorabile în implementarea la scară largă a 

tehnologiilor TIC în spațiile urbane; (2) prin susținerea inovațiilor într-un domeniu cu impact major 

asupra populației; (3) prin susținerea economiei inteligente și creșterea competitivității IMM-urilor 

din clusterele partenere pe baza diferențierii; (4) prin dezvoltarea societății „digitale” și creșterea 

investițiilor în domeniul TIC 

 Creșterea incluzivă: (1) prin susținerea unei administrații publice mai eficiente; (2) prin 

crearea unei activități economice mai diversificate și a unor servicii noi, orientate pe ciclul de viață 

al investițiilor care să includă și segmente sociale defavorizate 
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 Creștere sustenabilă: (1) printr-o adaptare mai bună a spațiilor urbane la schimbările 

climatice; (2) printr-un transport mai sustenabil; (3) prin utilizarea mai eficientă a resurselor; (4) 

prin reducerea poluării mediului în spațiile urbane; (5) printr-un management mai bun al riscului și 

printr-o activitate preventivă superioară; (6) prin dezvoltarea economiei „low-carbon” în spațiile 

urbane (a se vedea aplicarea conceptului de „producție urbană verticală și rețele de fabrici”). 

 

PASUL 3. POPUNERI DE SOLUȚII 

 

1. Propuneri de solutii pentru a imbunatati situatia existent la nivelul Primariei 

Municipiului Marghita. 

 

Serviciile publice minimale, pe suport online, care pot fi oferite catre proprii cetateni: 

• Strategii / proiecte / servicii publice online, cu implicarea cetatenilor prin bugetarea 

participativa; 

• Plata impozitelor; 

• Depunerea și urmărirea stadiului pețiilor; 

• Depunerea declarațiilor fiscale; 

• Eliberareade Certificate Fiscale. 

Accesul la serviciile online ale platformei transfrontaliere se poate face: 

 intr-o forma limitata/restrictionata, pe bază de CNP/CUI  

 acces total – pe bază de user și parolă inregistrate pe platform.  

Pentru a obține user-ul și parola unica si personalizata, cetatenii vor adresa o cerere catre Primaria 

Marghita, alaturi de copia cărții de identitate, si se vor depune la sediul Primăriei sau se vor 

transmite pe adresa de email oficala a institutiei Primariei Municipiului Marghita. 

 

În acest context, pentru elaborarea strategiei de informatizare integrată a municipiului Marghita și 

orientarea înspre modelul de oraș inteligent, au fost analizate mai multe arii la nivelul domeniilor 

specifice.  

Scopul a fost acela de a selecta cel mai relevante arii dintr-un bazin exhaustiv, in funcție de anumite 

criterii de analiză și recomandări venite din rândul actorilor locali.  

 

Astfel, pentru domeniul „guvernanță locală” au fost supuse analizei următoarele arii: 

 eGuvernanță în administrația publică locală 

 eGuvernanța instituțiilor de sănătate  

 eGuvernanța instituțiilor educaționale 
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 eGuvernanța instituțiilor culturale 

 eGuvernanța entităților din rețeaua energetică 

 eGuvernanța entităților din rețeaua de utilități  

 eGuvernanța entităților din rețeaua de monitorizare a mediului 

 eGuvernanța entităților din rețeaua de business 

 eGuvernanța entităților din rețeaua de clădiri inteligente 

 eGIS (geographic information system) 

 eGuvernanța instituțiilor de asistență socială 

 

Pentru domeniul „siguranță publică” au fost supuse analizei următoarele arii: 

 Sisteme informatice pentru comunicare online în domeniul siguranței publice 

 Sisteme pentru captarea de imagini și îmbunătățirea siguranței în spatiile publice 

 Cartografierea entităților de intervenție în regim de urgență  

 Aplicații mobile pentru afișarea planurilor de evacuare în regim de urgență  

 Platforme software pentru partajarea de informații între instituțiile implicate în siguranța publică  

 Platforme software de informare a populației asupra evenimentelor privind siguranța publică  

 Dispozitive de traducere automată în mai multe limbi pentru: poliție, pompieri, spitale etc. 

 

Pentru domeniul „energie” au fost supuse analizei următoarele arii: 

 Sisteme pentru iluminat stradal 

 Sisteme pentru monitorizare și control consum de energie electrică în spații publice și 

rezidențiale 

 Sisteme pentru monitorizare și control consum de energie termică în spații publice și 

rezidențiale 

 Sisteme pentru monitorizare și control consum de apă în spații publice și rezidențiale 

 Sisteme și rețele de alimentare cu energie electrică 

 Sisteme pentru racordarea orașului la furnizori de energie alternativă (solară, eoliană, biomasă) 

 Sisteme de stocare a energiei 

 Transport public pe bază de energie electrică 

 Sisteme descentralizate de furnizare a energiei electrice (selecția furnizorilor) 

 Sisteme inteligente pentru reclamă stradală și „public art”. 

 

 

Pentru domeniul „asistență medicală” au fost supuse analizei următoarele arii: 
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 Sisteme digitale pentru asistență medicală în regim de urgentă 

 Sisteme digitale pentru asistență medicală prin rețeaua medicilor de familie 

 Sisteme expert, rețele de senzori WSN și dispozitive portabile (wearable devices) pentru 

asistență medicală în unitățile de terapie intensivă 

 Sisteme expert și robotică pentru CAS (Computer Assisted Surgery – Chirurgie asistată de 

calculator) 

 Platforme software pentru asistarea procedurilor terapeutice în regim de spital 

 Platforme software de asistate a procedurilor terapeutice și de investigații medicale la distanță 

(Telemedicina) 

 Platforme software pentru asistarea prelevării de probe și analizelor de laborator 

 Platforme software pentru asistarea investigațiilor paraclinice 

 Sisteme expert pentru rețeaua entităților farmaceutice 

 Platforme software pentru asistare în medicina recuperatorie 

 Imagistică medicală computerizată 

 Diagnoză computerizată. 

 

Pentru domeniul „utilități publice, clădiri și infrastructură de locuire” au fost supuse analizei 

următoarele arii: 

 Rețeaua de apă potabilă (calitate, pierderi) 

 Rețeaua de apă reziduală (epurare) 

 Rețeaua de energie termică (calitate, randament) 

 Clădiri publice inteligente 

 Clădiri industriale inteligente 

 Clădiri rezidențiale inteligente 

 Rețeaua de telefonie în spații publice 

 Reziliența (capacitatea de recuperare) în caz de dezastre a rețelei de apă potabilă 

 Reziliența (capacitatea de recuperare) în caz de dezastre a rețelei de energie termică 

 Spații publice reconfigurabile (adaptabile rapid și ieftin la noi funcțiuni) 

 

Pentru domeniul „transport și mobilitate” au fost supuse analizei următoarele arii: 

 Semaforizare inteligentă 

 Platforme software pentru rutare inteligentă în traficul aglomerat 

 Transport inteligent și trasabil în timp real 

 Hărți digitale dinamice ale traficului urban accesibile inclusiv de pe dispozitive mobile 
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 Parking inteligent 

 Infrastructură pentru automobile electrice. 

 

Pentru domeniul „educație, cultură, afaceri” au fost supuse analizei următoarele arii: 

 Platforme pentru management inteligent al resurselor educaționale 

 Baze de cunoștințe pentru toate domeniile educaționale  

 Platforme de asistare a transferului de cunoștințe pentru toate disciplinele din curricula 

educațională 

 Platforme software pentru învățământ la distanță, pentru toate nivelurile educaționale  

 Laboratoare educaționale virtuale 

 Platforme pentru evaluarea cunoștințelor prin metode digitale 

 Platforme multimedia pentru învățământul special 

 Platforme software pentru arhive culturale și augmentarea cunoștințelor culturale 

 Platforme pentru virtualizarea spațiului cultural și artistic 

 Platforme software pentru afaceri în „cloud”. 

 

Pentru domeniul „mediu” au fost supuse analizei următoarele arii: 

 Rețele de senzori inteligenți (Wired/wireless) pentru măsurarea parametrilor de mediu 

 Platforme informatice pentru monitorizarea gradului de poluare urbană (audio, cu noxe etc.) 

 Platforme software pentru sesizări, sfaturi și reclamații online în legătură cu protejarea spatiilor 

verzi 

 Platforme software pentru sesizări, sfaturi și reclamații online în legătură cu protejarea apelor 

 Platforme software de informarea a firmelor/populației asupra emiterii de noi norme legislative 

legate de mediu, inclusiv dispozitive mobile 

 Sisteme pentru managementul și reciclarea deșeurilor 

 Sisteme de co-generare a energiei pe baza elementelor reciclabile din mediu 

 Sisteme „green energy” 

 Sisteme pentru monitorizarea calității apelor. 

 

Pentru domeniul „turism” au fost supuse analizei următoarele arii: 

 Sisteme de vizitare online a atracțiilor turistice importante  

 Ghiduri digitale online privind serviciile turistice, obiectivele turistice 

 Sisteme de tur virtual al clădirilor importante 

 Cartografiere turistică digitală  
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 Platforme software de servicii online pentru închirierea de autovehicule și alte mijloace de 

transport 

 Internaționalizarea sistemelor digitale de informare  în domeniul turismului 

 Servicii de conectare WI/FI în zone de interes turistic 

 Servicii GPS pentru canale de socializare 

 Informatizarea transportului public 

 Platforme informatice pentru turismul cultural. 

 

Pentru domeniul „securitate cibernetică” au fost supuse analizei următoarele arii: 

 Infrastructura locală de internet  

 Accesul la internet în spații publice 

 Securitatea bazelor de date în instituțiile publice 

 Securitatea rețelelor publice și sistemelor de management a rețelelor de apă, energie 

 Securitatea aplicațiilor software cu caracter public 

 Securitatea aplicațiilor mobile și „Internet of Things” cu caracter public 

 Securitatea rețelelor de management al traficului urban 

 Securitatea rețelelor de monitorizare a siguranței publice 

 Securitatea rețelelor de ATM-uri și siguranța în proximitatea acestora 

 Protecția împotriva accesului neautorizat la documente și informații din instituțiile publice. 

 

 

2. Modalitati de implementare a solutiilor propuse (activitati/buget/termene/rezultate 

asteptate). 

La etapa analizei de oportunitate, sunt studiate solutii din perspectiva potențialului de punere în 

practică de către comunitatea locală. Există diverse modalități de finanțare a proiectelor, după cum 

urmează: 

- Parteneriate publice locale pentru accesare finanțări din fonduri structurale nerambrsabile. 

- Parteneriate public-privat cu contribuție mixtă. 

- Parteneriate privat-privat. 

- Modele de servitizare derulate de către consorții private. 

- Parteneriate public-privat cu atragere de fonduri cu rambursare pe termen lung de pe piețe 

financiare. 

- Buget local și atras de la  guvern. 
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Capitolul 5.  

CONCLUZII 

 

 

5.1.Expunerea principalelor probleme identificate, a solutiilor propuse, precum si a 

rezultatelor asteptate. 

Studiul de cazprivind utilizarea soluțiilor IT ca instrument pentru imbunatatirea managementului 

datelor in administratia publica locala a municipiului Marghita (judetul Bihor) a colectat si 

interpretat categorii principale de date care au rovenit din urmatoarele instrumente de lucru: 

- Analiza situatiei existente. 

- Principalele probleme identificate. 

- Analiza chestionarelor (INTERNE) aplicate la nivelul conducerii si angajatilor primariei 

Marghita. 

- Analiza chestionarelor (EXTERNE) aplicate la nivelul cetatenilor care interactioneza cu 

serviciile publice oferite de Primaria Municipiului  Marghita. 

- Propunerile de solutii inteligente TIC. 

 

Analiza situatiei existente a evidentiat urmatoarele: 

- Mare parte din procesele administrative din cadrul Primăriei sunt susținute de aplicații, cu un 

potențial bun de conectivitate între ele dar fără a oferi interfețe de conectare pentru alte sisteme sau 

accesibilitatea din alte sisteme a datelor introduse.  

- Deocamdată, implementările utilizează un mix de tehnologii, unele fiind învechite și 

necesitând migrarea spre tehnologii mai noi ( aspect deja luat în calcul și planificat). Sistemele au 

interconectări slabe sau deloc, cu un mix de tehnologii, unele neactualizabile. 

- Rămân arii operaționale neacoperite de sisteme software în activitatea curentă a diverselor 

departamente și interoperabilitatea cu instituțiile subordonate este foarte slabă. 

- soluțiile actuale nu răspund criteriului de interoperabilitate a datelor. 

- Gradul slab de securitate cibernetică asigurat în raport cu cerințele de oraș intelligent. 

- se recomanda pentru integrare pe cloud mai ales acele categorii de aplicații, arhitecturi de 

date și SGBD-uri care beneficiază de tools-uri adecvate de monitorizare a performanțelor. 

- Scalabilitate poate fi tratată separat pentru zonele de infrastructură hardware (1) și 

ecosistemul de aplicații software (2), utilizate de Primarie și institutiile subordonate. 
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- Sistemele de baze de date implementate în prezent în sistemele informatice actuale au 

limitări în privința performanței la o scalare substanțială, specifică Big Data. Apreciem că unele 

dintre bazele de date curente pot fi portate pe alte tehnologii cu un cost de refactorizare rezonabil.  

Acest lucru nu este general valabil pentru sistemele aflate în funcțiune în prezent. 

- În momentul actual, soluțiile actuale nu permit convertibilitatea datelor, deoarece nu au 

interfețe programabile expuse, documentate. 

 

 Principalele probleme identificate: 

- Servicii către cetățeni inerte. 

- servicii furnizate in volum mare si nepersonalizate. 

- Mari dificultăți în utilizarea tuturor informațiilor de care dispun. 

- Cetățenii au informații puține privind modul de utilizare a resurselor orașului. 

- Eficientizarea retelei de apa potabilă produsă, si imbunatatirea calitatea apei potabile. 

- Sistemul privat se confruntă cu un exces de birocrație și ineficiență în serviciile publice. 

- Sursele de energie sunt nesigure și instabile. 

 

Analiza chestionarelor (INTERNE) aplicate la nivelul conducerii si angajatilor primariei 

Marghita a scos in evidenta urmatoarele argumente: 

- In ultiimi 5 ani nu au fost derulate acest tip de proiecte in cadrul Primariei Municipiului 

Marghita. 

- Nu s-au derulat proiecte pe tematica IT, ci doar s-au facut achizitii de echipamente IT in 

cadrul altor proiecte. 

- Tipuri de proiecte de implementare de aplicatii software ati derulat sau intentionati sa 

derulati: CID – Circulatia Interna a Documentelor. 

- Tipul de interactiune online dorita cu cetatenii pentru serviciile oferite de Primaria 

Municipiului Marghita - Website interactiv, City App, Help Desk pentru cetateni. 

- Informatiile utile aferente serviciilor publice dorite disponibile pe o platforma online a 

Primariei Municipiului Marghita - formularele care se pot completa si transmite online. 

- Cele mai importante 3 proiecte de informatizare necesare pentru a crește competitivitatea 

municipiului Marghita și eficientizarea comunicarii cu cetățenii săi: 

 Informatizarea hardware si software a primărie si institutiilor din subordine cu 

sisteme „help desk” pentru serviciile oferite. 

 Unificarea bazelor de date pentru toate instituțiile Primariei Marghita. 

 Iluminat public inteligent. 
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Analiza chestionarelor (EXTERNE) aplicate la nivelul cetatenilor care interactioneza cu 

serviciile publice oferite de Primaria Municipiului  Marghita a scos in evidenta urmatoarele 

necesitati dezvoltare: 

- 77% din utilizatorii serviciilor Primariei nu sunt multumiti deserviciile de comunicare 

publica oferite de Primaria Municipiului Marghita; 

- Se considera a fi schimbate urmatoarele:  

o Mesajele publice sa fie transmise prin facebook/ alte retele de socializare populare. 

o Metode noi de comunicare online. 

o Acces mai facil al informatii pentru persoane in varsta. 

o Imbunatatirea comportamentul functionarului public (amabilitate fata de cetatean). 

o Utilizarea unei platforme online pentru imbunattairea comunicarii interne si externe. 

o Masuri pentru eliminarea birocratiei. 

o Solicitari si raspunsuri online. 

o Comunicare online pentru eficienta, transparenta si profesionalism imbunatatit. 

- Informaţiile pe care cetatenii doresc să le regăseaca pe site-ul Primariei Marghita sunt: 

o Taxe si impozite, sold etc. 

o Modul de cheltuire a banilor publici. 

o Detalii gestionare spatii verzi. 

o Bugetul public al Primariei. 

o Proiectele institutiei publice. 

o Formulare online. 

o Stadiul lucrarilor publice. 

o Informatii de interes public. 

o Facilitati pentru cetateni. 

- 100% din cetatenii intervievati considera ca serviciile publice pe suport online ar putea ajuta 

relatia Primariei cu cetateni. 

- Organizarea pe website-ul Primariei Marghita a dialogului cu publicul/cetatenii trebuie sa 

foloeasca si urmatoarele instrumente: chat, forum, căsuţe comentarii, sondaje, sistem de vot, sedinte 

video online a CL Marghita. 

- 77% dintre intervievati sustin ca sunt interesati să isi creeze un cont de utilizator pe website-

ul unei instituţii publice pentru accesarea unor date si servicii publice online. 

- Informatiile utile aferente serviciilor publice pe care le doresc disponibile pe o platforma 

online a Primariei Municipiului Marghita sunt: 

o Autorizatia de constructie. 

o Certificat fiscal. 
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o Taxe si impozite. 

o Detalii servicii publice. 

o Acte administrative. 

o Filmari video ale sedintelor de CL Marghita. 

- Tipul de interactiune online dorite de cetateni cu angajatii si serviciile oferite de Primaria 

Municipiului Marghita sunt in principal urmatoarele: 

o City App. 

o Help Desk. 

- Informatiile utile aferente serviciilor publice pe care cetatenii le doresc disponibile pe o 

platforma online a Primariei Municipiului Marghita sunt: 

o Inmatriculari auto. 

o Depunere, emitere si monitorizare acte administrative. 

o Taxe/ impozite/ plati. 

o Proiecte propuse / in derulare / in monitorizare. 

- Cele mai importante 3 proiecte de informatizare necesare pentru a crește competitivitatea 

municipiului Marghita și eficientizarea comunicarii cu cetățenii săi au fost selectate ca fiind: 

o Soluții pentru realizarea plații utilităților pentru persoane fizice in sistem electronic. 

o Unificarea bazelor de date pentru toate instituțiile Primariei Marghita. 

o Parcări publice inteligente. 

o Platforma de suport online/telefonic in cazul sesizărilor din rândul cetățenilor. 

o Echipamentele de monitorizare a calității aerului conform standardelor UE. 

o Informatizarea și interconectarea structurilor din cadrul Primariei Municipiului 

Marghita.  

o Platforma de suport online/telefonic in cazul sesizărilor din rândul cetățenilor. 

o Iluminat public inteligent. 

o Sistem de monitorizare audio/video pentru siguranta publica. 

o Informatizarea hardware si software a primărie si institutiilor din subordine cu 

sisteme „help desk” pentru serviciile oferite. 

o Soluții pentru realizarea plații utilităților pentru persoane fizice in sistem electronic. 

 

Propunerile de solutii inteligente TIC prevad: 

- Utilizarea TIC pentru a integra sistemele informaționale a diverselor servicii către cetățeni. 

- Sisteme extinse de supraveghere în vederea creșterii siguranței publice. 

- Sistem de furnizare instantanee a datelor istorice despre investitii si cetateni.  
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- Rețea extinsă de senzori pentru monitorizarea și managementul apei, cu furnizarea în timp 

real a analizelor și furnizarea datelor tuturor părților interesate. 

- Sistem informatic dedicat care crește productivitatea sectorului public și simplifică 

procedurile de servicii publice. 

- Acces în timp real la prețul energiei și ajustarea strategiilor în mod personalizat de către 

fiecare consumator casnic si institutie publica. 

 

Serviciile publice minimale, pe suport online, care pot fi oferite de Primaria Municipiului Marghita 

catre proprii cetateni: 

• Strategii / proiecte / servicii publice online, cu implicarea cetatenilor prin bugetarea 

participativa; 

• Platforma online a PARTENERIATULUI TRANFRONTALIER INTERINSTITUTIONAL 

• Plata impozitelor locale; 

• Depunerea și urmărirea stadiului pețiilor; 

• Depunerea declarațiilor fiscale; 

• Eliberarea de Certificate Fiscale. 

 

Beneficiile utilizării serviciilor publice on-line sunt imense, atât la nivel guvernamental și, mai ales, 

cetățenilor și întreprinderilor. Reducerea birocrației, creșterea transparenței și eficienței prin 

utilizarea de tehnologii moderne și automatizarea fluxurilor de administrație publică administrativă 

în România a făcut pași importanți în direcția unei administrații „inteligente“, datorită flexibile, 

adaptabile și eficiente la parteneriate cu integratori, soluții software și conceptul inteligent orașului 

promotori.  

 

Digitizarea Primăriei Marghita va acoperi urmatoarele nevoi:  

• Necesitatea unei viziuni de dezvoltare sau o idee pentru a îmbunătăți sistemul administrației 

publice locale;  

• Necesitatea de a gestiona numărul de cetățeni este în creștere și simplificarea interacțiunii cu 

cetățenii;  

• Necesitatea unei infrastructuri IT moderne;  

• Simplificarea și digitalizarea procedurilor interne și metode de lucru eficiente;  

• Necesitatea de a crește eficiența, transparența și îmbunătățirea mediului economic;  

• Creșterea autonomiei manageriale și a flexibilității. 
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5.2.Stabilirea de obiective si tinte viitoare pentru municipalitatea Marghita, privind 

imbunatatirea activitatii prin adptarea si implementarea de solutii eficiente din 

domeniul IT. 

 

Beneficii și provocări rezultate din informatizarea integrată 

a infrastructurii Primariei municpiului Marghita 

 

Date in timp real 

Prin intermediul unor tehnologii de integrare date într-un singur sistem, toate datele pot fi ținute la 

zi în timp real. Acest lucru este esențial pentru toate procesele  unei organizații - spre exemplu, 

începând de la procesele de comunicare de marketing, până la procesele financiare. 

 

Comunicare performantă 

Membrii echipei vor fi capabili să comunice mai bine având cu toții exact aceleași informații 

disponibile, în fiecare moment. Acest lucru asigură evitarea situației de a se lucra, la nivelul 

diferitelor departamente ale entității organizaționale, cu date care nu se potrivesc între ele.  

 

Minimizarea riscului producerii de erori 

Datorită faptului că datele nu vor trebui să fie replicate, există mai puține riscuri pentru producerea  

de erori umane, ceea ce conduce la informații disponibile de o mai mare acuratețe.  

 

Productivitate sporită 

Angajații au posibilitatea de a aloca mai mult timp pentru activități orientate pe creșterea 

organizațională,  mai degrabă decât să multiplice date prin replicare, sau să aștepte ca informațiile 

să le fie transmise din alte departamente. 

 

O singură locație securizată 

Având toate datele necesare stocate într-un singur sistem informațional integrat,   datele relevante 

sunt mai ușor accesibile utilizatorilor. Multe dintre sistemele de conducere a afacerilor permit 

implementarea de restricții privind ceea ce au angajații au dreptul să acceseze, prin urmare 

informațiile mai „sensibile” pot fi accesate doar de cei care au într-adevăr nevoie de ele, conform 

proceselor organizaționale și de business în care sunt implicați efectiv. Sistemele de aplicații 

integrate sunt sisteme de infrastructură pre-integrate cu baze de date, aplicații software sau ambele, 

oferind funcționalitate tip  dispozitiv, cum ar fi soluțiile Big Data, platforme analitice sau sisteme cu 

cerințe similare.  
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Consistenţă sporită a soluţiilor 

Într-un sistem de aplicaţii integrate, se integrează în general atât componente hardware cât și 

software, prin urmare este controlat întregul mediu în care este integrat produsul. Acest lucru 

asigură ca sistemele analitice şi de tip Big Data să aibă toate resursele de procesare şi 

stocare/memorie de care au nevoie pentru a furniza performanțe optime. Pe scurt, aplicațiile se 

execută în modul în care au fost proiectate, astfel încât satisfacția clientului este optimizată. 

 

Securitate sporită 

Sistemele analitice și orientate pe Big Data, au de-a face în mod frecvent cu informații proprietar 

din domenii variate, cum ar fi cel medical, financiar etc. Prin livrarea produsului ca un sistem de 

aplicații integrate, putem implementa instrumentele de securitate necesare pentru a preveni accesul 

unor utilizatori neautorizați, hackeri sau alți intruși. 

 

Ciclu mai rapid de dezvoltare şi punere în aplicare a soluției  

Cu o aplicaţie Bifg Data tradiţională, livrată ca sistem pur software, inginerii din diverse domenii 

pierd timp consistent cu diverse scenarii de dezvoltare a unor potenţiale sisteme analitice, încercând 

să maximizeze performanţele fiecărora. Acest lucru poate întârzia contactarea clienţilor cu câteva 

luni de zile sau chiar mai mult. In schimb cu un sistem de aplicatii integrat, este suficient să se 

specifice o singură dată cadrul adecvat, pentru ca produsul final să fie pus la punct fără nici o 

întârziere. 

 

Reducerea incertitudinilor aferente soluției 

Un avantaj suplimentar al coerenței soluției constă în facilitatea de a suporta soluțiile de tip Big 

Data cât și sistemele de analiză. Atunci când se livrează un software de sine stătător, personalul de 

suport tehnic nu poate fi niciodată sigur pe ce tip de hardware se execută, ce altceva se mai execută 

pe platforma și o serie de alte detalii similare. Cu un sistem de aplicații integrate, toate aceste 

variabile se află sub control, astfel încât replicarea și rezolvarea problemelor devine simplă și 

directă. 

 

 

Rapidizarea ciclului de vânzare/valorificare 

Procesul intern de evaluare pentru orice achiziție majoră de aplicații software, poate fi consumator 

de timp şi minuțios, în special pentru produsele cu importanța strategică precum soluțiile Big Data 

și sistemele de analiză. Părțile implicate într-o astfel de operație trebuie să fie sigure că serverele 

livrate pot rula astfel de platforme, infrastructura de stocare poate suporta aceste platforme, iar 
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echipa IT de mentenanță poate instala și adapta aceste platforme pe configurațiile proprii. Evident 

însă că cu un sistem de aplicații integrate, toate aceste probleme sunt rezolvate ca parte a designului 

propriu al soluției. 

 

Provocările principale legate de informatizarea integrată se referă atât la aspecte tehnologice, cât 

și organizatorice.  

 

Alegerea soluțiilor tehnologice 

Administrarea untr-o formă integrată a datelor implică decizii asupra standardului de management 

al datelor, precum și a mecanismului de selecție și aprobare a investițiilor în tehnologia hardware și 

software. 

 

Implementarea cadrului pentru schimbul de date 

Schimbul de date implică o configurare adecvată a arhitecturii de date. Lucrurile trebuie 

administrate de așa natură încât utilizatorii să poată accesa la cerere informația în mod fluent și 

adecvat. Sistemul de management al drepturilor de acces va trebui reconsiderat și adaptat noilor 

condiții.  

 

Redefinirea proceselor interne 

În contextul abordării integrate a informatizării, structurile beneficiare vor trebui să analizeze 

măsura în care forma actuală de organizare și structura de personal corespunde cu noile condiții. În 

funcție de situație trebuie avute în vedere reconsiderări la nivelul organigramei, precum și a 

procedurilor de lucru. 
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Capitolul 6.   

ANEXE 

 

 

 

 

ANEXA 1 

Evaluare/inventariere a echipamentelor IT si a software-urilor existente in cadrul primariei. 

Anexele cu datele in cauza au fost centralizate, conform datelor contabile la nivelul anului 2019: 

- Anexa 1.1 Obiecte de inventar - primaria Marghita; 

- Anexa 1.2 Obiecte de inventar ROHU 179 -  primaria Marghita; 

- Anex 1.3 Mijloace fixe  - primaria Marghita; 

- Anexa 1.4 Mijloace fixe ROHU 179 - primaria Marghita. 
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ANEXA 2 

 

PROPUNERE DE ACT CONSTITUTIV: 

PARTENERIAT TRANSFRONTALIER INTERINSTITUȚIONAL PENTRU  

IMPLEMENTAREA INFORMATIZARII IN ADMINISTRATIILE PUBLICE LOCALE 

ALE ORASELOR SI COMUNELOR MICI DIN JUDETELE BIHOR (RO) + HAJDU 

BIHAR/BEKES(HU) 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. Parteneriatul Transfrontalier Interinstituțional este un organism cu caracter public, constituit 

la nivelul oraselor si comunelor  mici transfrontaliere ROHU din judetele Bihor/Hajdu Bihar/Bekes, 

care asigură cooperarea orizontală și coordonarea demersurilor sectoriale potrivit unei strategii 

comune de informatizare integrată a oraselor, cu implicarea și responsabilizarea tuturor actorilor 

relevanți: sectorul public, societatea civilă, mediul de afaceri. Procesul este coordonat și facilitat de 

administrația publica locala, potrivit responsabilităților ce îi revin prin legea specifica fiecarei tari 

implicate.  

 

Art. 2.Constituirea Transfrontalier Parteneriatului Interinstituțional are ca scop realizarea unei bune 

informări publice in zona transfrontaliera, a circulației datelor și a unei consultări pertinente într-un 

cadru organizat, în legătură cu nevoile și prioritățile specifice identificate de către cetățeni, 

autoritățile publice locale din zona de granita, sectorul privat și/sau consultanți, ca fiind de interes 

pentru informatizarea integrată a oraselor în direcțiile prioritare:  

 Guvernanță inteligentă (incluzând nivelul de informatizare al administrației locale și zonale, 

prin modelarea proceselor specifice administrației locale și zonale); 

 Mobilitate inteligentă (incluzând Trafic inteligent și Soluții inteligente pentru parcări în 

spațiile publice); 

 Locuire inteligentă (incluzând Locuințe inteligente și Medicină digitală/Asistență inteligentă 

pentru sănătate; 

 Educație inteligentă (incluzând Cultură inteligentă); 

 Cetățeni mai inteligenți/Comunități mai inteligente; 

 Infrastructură inteligentă (incluzând Clădiri inteligente); 

 Utilități inteligente (incluzând Managementul Inteligent al Energiei de orice tip, inclusiv 

prin “cogenerare” și combinare de surse de energie complementare, de orice tip); 
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 Mediu curat și inteligent; 

 Afaceri mai inteligente; 

 Securitatea informatică și a informațiilor. 

Principalele aspecte luate în considerare la nivelul administratiilor publice locale transfrontaliere 

sunt: 

 Asigurarea bazelor de date actualizate; 

 Comunicarea și schimbul de date între partenerii sectoriali în scopuri comune; 

 Coordonarea procesului de actualizare a strategiei transfrontaliere și a politicilor privind 

informatizarea integrată a oraselor transfrontaliere, potrivit necesităților; 

 Asigurarea transparenței în planificare, implementare și monitorizare; 

 Implementarea strategiei transfrontaliere de informatizare integrată a oraselor mici 

transfrontaliere din zona judetelor Bihor/Hajdu Bihar; 

 Catalizarea configurării structurilor de dezvoltare privind ariile prioritare de informatizare; 

 Luarea deciziilor pe baze tehnice transparente și în mod integrat, interinstituțional; 

 Coordonarea interinstituțională a măsurilor și intervențiilor, pe baze strategice comun agreate, 

în vederea asigurării sinergiei și maximizării impactului pe etape de implementare; 

 Prioritizarea măsurilor și intervențiilor conform cu prevederile strategiei transfrontaliere; 

 Monitorizarea, evaluarea, actualizarea strategiei transfrontaliere și politicilor de dezvoltare; 

 Viabilizarea instrumentelor care asigură implicarea cetățenilor din comunitățile implicate în 

toate etapele acestui proces. 

 

Art. 3. Principalele activități ale Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional sunt: 

a. Asigurarea informării și participării active a actorilor relevanți în procesul de actualizare, 

implementare și monitorizare a strategiei transfrontaliere de informatizare integrată a oraselor 

mici transfrontaliere din zona judetelor Bihor/Hajdu Bihar/Bekes: 

o Coordonarea sistemului de informare a cetățenilor; 

o Încurajarea participării active a principalilor actori în dezvoltarea, implementarea, 

monitorizarea și evaluarea strategiei, a rezultatelor și impactului acestora; 

o Utilizarea unei platforme informatice în vederea stimulării participării actorilor 

relevanți la implementarea strategiei. 

b. Asigurarea circulației datelor actualizate în vederea fundamentării corecte a strategiei 

transfrontaliere: 

 Asigurarea datelor necesare actualizate; 

 Asigurarea unui sistem informatic integrat de actualizare și de circulație a datelor necesare la 

nivelul oraselor mici transfrontaliere din zona judetelor Bihor/Hajdu Bihar/Bekes; 
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 Asigurarea funcționării platformei informatice pentru actualizarea strategiei transfrontaliere. 

c. Coordonarea procesului de actualizare, implementare și monitorizare a implementării strategiei: 

 Asigurarea participării entităților instituționale implicate la nivel de decizie, în cadrul 

Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional; 

 Asigurarea participării entităților instituționale implicate la nivel de execuție, în cadrul 

Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional; 

 Organizarea procesului de luare a deciziei privind implementarea strategiei transfrontaliere pe 

baze tehnice, transparente, utilizând instrumente agreate în comun; 

 Coordonarea orizontală la nivelul instituțiilor implicate a implementării deciziilor strategice 

luate în cadrul Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional; 

 Monitorizarea implementării strategiei transfrontaliere și evaluarea impactului acestora; 

 Asigurarea sistemului de raportare către comunitățile oraselor transfrontaliere implicate; 

 Actualizarea strategiei transfrontaliere. 

d. Promovarea strategiei transfrontaliere: 

 La nivelul societății civile și a actorilor instituționali relevanți în vederea consolidării și 

eficientizării cooperării pentru dezvoltarea oraselor transfrontaliere; 

 La nivelele regional și național, în vederea dezvoltării poziției și rolului în teritoriu în 

beneficiul prosperității oraselor transfrontaliere implicate; 

 Promovarea în cercurile politice, economice și sociale a necesității și avantajelor participării în 

procesul de elaborare și implementare a strategiei transfrontaliere; 

 Promovarea obiectivelor, programelor și proiectelor-cheie către finanțatori. 

 

CAPITOLUL II  

STRUCTURA PARTENERIATULUI TRANSFRONTALIER INTERINSTITUȚIONAL 

 

Parteneriatul Transfrontalier Interinstituțional pentru implementarea strategiei transfrontaliere 

integrate de informatizare a oraselor transfrontaliere implicate pentru perioada 2020-2030 are în 

exclusivitate un rol consultativ. 

 

Art. 4.Activitatea în cadrul Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional are caracter de 

voluntariat, membri acestuia nebeneficiind de nici un fel de retribuție sau facilități. 

 

Art. 5.Membrii Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional participă la dezbateri pe teme 

stabilite și pot propune măsuri și recomandări de rezolvare, punându-și la dispoziție, în beneficiul 

comunităților oraselor transfrontaliere implicate, experiența și cunoștințele.  
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CAPITOLUL III  

MOD DE ORGANIZARE 

 

Art. 6.Parteneriatul Transfrontalier Interinstituțional se formează în vederea asigurării unui sistem 

integrat și transparent de decizie privind implementarea strategiei transfrontaliere integrate de 

informatizare a oraselor transfrontaliere implicate.  

  

Art. 7.Parteneriatul Transfrontalier Interinstituțional este format din reprezentanți ai entităților 

societății civile, mediului de afaceri, agențiilor și administrației locale, relevante pentru dezvoltarea 

oraselor transfrontaliere implicate sub aspectele strategice asumate: 

a. Consiliul Director al Parteneriatului, format din entitățile relevante pentru oraselor 

transfrontaliere ca orașe inteligente, din sectoarele public, privat, societate civilă, la nivel de 

factori de decizie; 

b. Grupurile de Lucru, alcătuite din reprezentanți ai entităților partenere, la nivel tehnic. Grupurile 

de Lucru sunt structurate potrivit ariilor prioritare de informatizare a oraselor transfrontaliere.  

c. Unitatea de Administrare a Strategiei transfrontaliere alcătuită dintr-un grup de specialiști la 

nivel executiv, nominalizați de către conducerea Primăriilor oraselor transfrontaliere implicate, 

în cadrul structurii existente. 

 

Art. 8.Componența nominală a Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional se stabilește prin 

răspunsul la invitația adresată de către Primarii oraselor transfrontaliere implicatedin randul  

reprezentanților marcanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, instituțiilor locale și 

administrației publice locale care ar putea fi implicați în implementarea strategiei transfrontaliere.  

Componența nominală stabilită inițial poate suferi ulterior modificări în funcție de gradul de 

participare și respectiv de hotărârea unilaterală de a nu mai face parte din organism. 

 

Art. 9. Consiliul Director al Parteneriatului Transfrontalier este format din entitățile relevante 

pentru dezvoltarea oraselor transfrontaliere implicate ca orașe inteligente din sectoarele public, 

privat, societate civilă, la nivel de factori de decizie ai entităților care au în responsabilitate 

aspectele principale ale dezvoltării oraselor transfrontaliere: administrație publică, accesibilitatea 

fizică și transport, utilități și servicii publice, învățământ, sector academic, sector cercetare, inovare, 

dezvoltare, cultură și culte, sport și tineret, dezvoltare economică, mediul înconjurător, mijloace de 

comunicare în masă, organizații catalizator etc.  Membrii componenți ai Consiliului Director dețin 

poziții egale în cadrul Consiliului.  
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Consiliul Director lucrează în întâlniri trimestriale. Întâlnirile Consiliului Director sunt conduse de 

către o persoană desemnată de unul dintre Primarii oraselor transfrontaliere implicate.  

 

Principalele responsabilități ale Consiliului Director sunt: 

a. Dezbate temele strategice privind informatizarea integrată a oraselor transfrontaliere implicate; 

b. Asigură implicarea actorilor relevanți și a societății civile în proces; 

c. Analizează rapoartele tehnice (privind stadiul planificării strategiei, scenariile, prioritizarea 

proiectelor, monitorizarea implementării, actualizarea planului de implementare etc.) în 

procesul de implementare, monitorizare și actualizare a strategiei; 

d. Lucrează cu  Grupurile de Lucru și Unitatea de Administrare a Strategiei transfrontaliere; 

e. Promovează transparent, pe orizontală și verticală, strategia și proiectele prioritare partenerilor, 

autorităților, investitorilor și finanțatorilor; 

f. Decide asupra priorităților comune privind rezolvarea problemelor și urmărirea obiectivelor de 

informatizare integrată a oraselor transfrontaliere. 

 

Art. 10.Grupurile de Lucru sunt alcătuite din reprezentanți ai entităților relevante pentru 

informatizarea integrată a oraselor transfrontaliere implicate, la nivel tehnic: administrație publică, 

accesibilitatea fizică și transport, utilități și servicii publice, învățământ, sector academic, sector 

cercetare, inovare, dezvoltare, cultură și culte, sport și tineret, dezvoltare economică, mediul 

înconjurător, mijloace de comunicare în masă etc.  

Fiecare Grup de Lucru are un președinte. Membrii au poziții egale în cadrul Grupurilor de Lucru. 

Grupurile de Lucru sunt structurate potrivit ariilor de intervenție. Fiecare grup are un facilitator și 

un raportor desemnați din rândul membrilor componenți. 

Grupurile de Lucru funcționează în întâlniri trimestriale și/sau programate potrivit nevoilor 

identificate, atât în plen cât și pe grupe. Întâlnirile plenului sunt conduse de către președinte. 

Întâlnirile grupelor sunt conduse de către facilitatorii de grupe.  

La întâlnirile Grupurilor de Lucru, în funcție de temă, participă persoanele desemnate de Primarul 

selectat al unuia dintre oraselor transfrontaliere implicate, persoane care asigură coordonarea 

sectorului de activitate de care ține tema supusă dezbaterii. La întâlniri pot participa reprezentanți ai 

instituțiilor, experți solicitați în vederea clarificării unor aspecte de specialitate etc. De asemenea, 

pot participa cetățeni. 

Principalele responsabilități ale Grupurilor de lucru sunt: 

a. Asigură mobilizarea datelor pentru structurarea bazei de date actualizate privind strategia, la 

Unitatea de Administrare a Strategiei; 
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b. Asigură participarea activă a actorilor relevanți în procesul de implementare și monitorizare a 

strategiei; 

c. Contribuie ca entitate consultativă Transfrontaliera Interinstituțională de specialitate în procesul 

de actualizare, implementare, monitorizare și pilotare a implementării strategiei; 

d. Prin reprezentanți desemnați cu expertiză relevantă în domeniu, contribuie în procesele de 

selectare și prioritizare a proiectelor în cadrul planului de implementare a strategiei; 

e. Contribuie în procesul de consultare și implicare a societății civile; 

f. Conlucrează cu Unitatea de Administrare a Strategiei; 

g. Grupurile de Lucru raportează plenului Grupurilor de Lucru; 

h. Grupurile de Lucru prezintă concluziile întâlnirilor, prin Președintele grupului, Consiliului 

Director al Parteneriatului; 

i. Contribuie la promovarea strategiei. 

 

Art. 11.Unitatea de Administrare a Strategiei activează în cadrul unei Primarii selecate din randul 

oraselor transfrontaliere și este alcătuită dintr-un grup de specialiști la nivelul tehnic nominalizați de 

către Primarul orasului in cauza.  

Principalele aspecte pe care le asigură/ administrează Unitatea de Administrare a Strategiei 

transfrontaliere în legătură cu strategia: 

 Administrarea implementării strategiei transfrontaliere, pe baza obiectivelor, politicilor, 

programelor și Planului de Acțiune; 

 Planificarea/ prioritizarea/ coordonarea în elaborarea proiectelor pentru implementarea 

strategiei; 

 Constituirea, actualizarea și funcționarea bazei de date teritoriale, a sistemelor de 

monitorizare, evaluare și control a implementării strategiei; 

 Asistarea Grupurilor de Lucru și a Consiliului Director în actualizarea strategiei și 

fundamentarea tehnică a deciziilor privind prioritățile strategice de dezvoltare; 

 Promovarea potențialului oraselor trasnsfrontaliere implicate din perspectiva orașelor 

inteligente; 

 Elaborarea Rapoartelor anuale privind implementarea strategiei transfrontaliere. 

Unitatea de Administrare a Strategiei transfrontaliere are rol de unitate de management în cadrul 

Parteneriatului Interinstituțional, are întâlniri lunare de management al strategiei și participă la 

întâlnirile structurilor de lucru ale Parteneriatului. Președinții Grupurilor de Lucru fac parte din 

cadrul Unității de Administrare a Strategiei.  
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Principalele responsabilități ale Unității de Administrare a Strategiei transfrontaliere în legătură cu 

funcționarea Parteneriatului sunt: 

a. Organizarea activităților Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional în procesul de 

implementare a strategiei de dezvoltare; 

b. Reflectarea obiectivă a procesului și a contribuțiilor specifice din partea principalilor actori; 

c. Managementul activităților privind platforma de comunicare aferentă strategiei; 

d. Planificarea activităților specifice, reuniuni și evenimente; 

e. Conducerea ședințelor Grupurilor de Lucru prin președinții desemnați; 

f. Asigurarea suportului logistic necesar pentru grupurile de lucru; 

g. Asigurarea unei comunicări eficiente; 

h. Asigurarea respectării planurilor de acțiune; 

i. Desfășurarea activităților de secretariat legate de principalele domenii de responsabilitate, 

organizarea materialelor, informațiilor, activităților; 

j. Informarea Consiliului Director al Parteneriatului și Grupurilor de Lucru. 

Art. 12. Formalizarea funcționării Parteneriatului Interinstituțional se face prin semnarea unei 

Declarații Comune și adoptarea prezentei propuneri de Regulament. Parteneriatul Transfrontalier 

poate înființa comitete pe domenii de dezvoltare, cu regulamente proprii, care să dezbată 

problemele specifice, în cazul in care acest lucru devine necesar.  

 

CAPITOLUL IV 

REGULI DE FUNCȚIONARE 

 

Art. 13. Funcționarea Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional are loc pe baza exercitării 

responsabilităților descrise în capitolul anterior, în întâlniri de lucru, activități administrative și de 

secretariat.   

 

Art. 14. Subiectele de dezbatere ale Parteneriatului sunt aspectele relevante privind actualizarea, 

implementarea și monitorizarea-pilotarea strategiei transfrontaliere:  

a. Domeniile relevante ale acesteia, cum sunt: Guvernanță inteligentă (incluzând nivelul de 

informatizare al administrației locale și zonale, prin modelarea proceselor specifice 

administrației locale și zonale); Mobilitate inteligentă (incluzând Trafic inteligent și Soluții 

inteligente pentru parcări în spațiile publice); Locuire inteligentă (incluzând Locuințe 

inteligente și Medicină digitală/Asistență inteligentă pentru sănătate); Educație inteligentă 

(incluzând Cultură inteligentă); Cetățeni mai inteligenți/Comunități mai inteligente; 

Infrastructură inteligentă (incluzând Clădiri inteligente); Utilități inteligente (incluzând 
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Managementul Inteligent al Energiei de orice tip, inclusiv prin “cogenerare” și combinare de 

surse de energie complementare, de orice tip); Mediu curat și inteligent; Afaceri mai 

inteligente; Securitatea informatică și a informațiilor; 

b. Viziunea, obiectivele, politicile, programele și proiectele; 

c. Lista negociată a proiectelor prioritare; 

d. Modalitățile de implementare, alocarea resurselor, asigurarea impactului integrat și maximizat 

al implementării; 

e. Sistemele de monitorizare, evaluare și control al implementării; 

f. Asigurarea transparenței decizionale. 

În legătură cu toate aceste aspecte, procesul de planificare strategică și fundamentare tehnică este 

localizat la nivelul Grupurilor de Lucru; documentele rezultate sunt prezentate spre dezbatere și 

decizie Consiliului Director al Parteneriatului. Unitatea de Administrare a Strategiei funcționează ca 

manager al procesului. 

 

Art. 15. Pot participa la întâlnirile Grupurilor de Lucru, în funcție de subiectul supus dezbaterii: 

cetățeni și reprezentanți ai instituțiilor cu abilitare în domeniu, orice alți specialiști în domeniul 

supus dezbaterilor, persoane desemnate de Primarii oraselor transfrontaliere implicate și membrii 

asociației, de facilitatorii grupului care asigură coordonarea sectorului de activitate de care ține tema 

supusă dezbaterii. 

 

Art. 16. Activitatea curentă a Parteneriatului Interinstituțional se concretizează în: declarații, 

constatări, analize, propuneri, sugestii etc., sinteze disponibile tuturor celor interesați (elaborate de 

Unitatea de Administrare a Strategiei). După fiecare întâlnire a Consiliului Director al 

Parteneriatului și a Unității de Administrare a Strategiei, aceasta elaborează sinteza/ minuta 

disponibilă tuturor celor interesați. 

 

Art. 17.Rezultatele activității Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional sunt prezentate 

periodic, spre informarea cetățenilor, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă locale. 

 

Art. 18. În probleme specifice, Parteneriatul poate consulta alte entități instituționale, specialiști, 

potrivit nevoilor specifice identificate. 

 

Art. 19.Primăria municipiului Marghita asigură spațiul necesar desfășurării întâlnirilor 

Parteneriatului Transfrontalier Interinstituțional și este punctul de colectare și procesare a tuturor 

propunerilor venite din partea membrilor grupului. 
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CAPITOLUL V 

MONITORIZARE, EVALUARE ȘI PILOTARE 

 

Art. 20. Monitorizarea, evaluarea și pilotarea sunt organizate și desfășurate în mod corelat și 

interdependent. Monitorizarea și evaluarea țin seama de etapele de identificare, formulare a 

problemei și de cea a alegerii celei mai bune alternative. Pilotarea are rolul aplicării celei mai bune 

tactici de implementare a proiectelor din cadrul strategiei transfrontaliere. 

 

Art. 21. Monitorizarea prevede colectarea periodică și analiza informației cu scopul de a 

fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitați, asigurând transparența în luarea 

deciziei și furnizând baza de informație tehnică pentru viitoarele acțiuni de evaluare. 

Monitorizarea evoluției implementării strategiei și a planurilor de acțiuni presupune alocarea de 

resurse (privind: sistemele de colectare, prelucrare, analiză și raportare) și pregătirea specifică 

(definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu potențialele surse de colectare/ producere a 

acestora). 

Monitorizarea furnizează informația necesară evaluării. Pentru a putea monitoriza implementarea 

strategiei și pentru a aprecia performanțele ei în raport cu obiectivele stabilite, este necesară 

stabilirea unui set de indicatori. Pentru acuratețe este necesară colectarea periodică, sistematică și 

atentă a datelor din teren (ex: anuală sau după caz). Modalitatea de colectare și corectitudinea 

datelor sunt importante în condițiile în care monitorizarea activează ca un sistem de avertizare 

timpurie și poate semnala probleme sau arii care au nevoie de evaluare. 

 

Art. 22. Sistemul de monitorizare al strategiei urmărește permanent implementarea și asigură 

posibilitatea intervenției rapide și eficiente în cazul apariției unor eventuale probleme.  

Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei se efectuează folosind un sistem unic, bazat pe 

indicatori calitativi și cantitativi, alimentați de date oficiale statistice și/sau date prelucrate și 

adaptate necesităților specifice, precum și prin observare directă.  

Mecanismul de monitorizare include monitorizarea de birou, monitorizarea pe teren, precum și 

întocmirea rapoartelor de monitorizare: 

 Monitorizarea de birou – constă în acumularea și examinarea diferitor informații în cadrul 

ședințelor grupului de monitorizare, audieri ale celor implicați în implementarea strategiei, a 

diferitor experți în domeniu; 

 Monitorizarea pe teren – constă în acumularea și verificarea informațiilor prin deplasarea la 

instituțiile responsabile de implementarea strategiei; 
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 Rapoartele de monitorizare – prezintă produsul activității grupului de monitorizare și sunt de 

două tipuri: raportul de monitorizare trimestrial și anual, întocmite în baza informațiilor 

acumulate din diferite surse, sondaje, cercetări și rapoarte de progres, elaborate de experți 

naționali, cât și internaționali. 

În procesul de monitorizare sunt implicați partenerii reprezentați în cadrul Grupurilor de Lucru prin 

serviciile și birourile de specialitate care colectează date relevante și le furnizează pentru 

monitorizarea strategiei transfrontaliere. 

 

Art. 23. Sursele de colectare a informațiilor se găsesc la nivelul următoarelor categorii de 

documente: 

 Rapoarte trimestriale, prezentate de către instituțiile responsabile, în domeniile specifice de 

responsabilitate; 

 Rapoarte trimestriale/anuale ale direcțiilor implicate în implementarea strategiei; 

 Discuții în cadrul ședințelor grupului de monitorizare; 

 Pagini web oficiale ale instituțiilor supuse monitorizării; 

 Rapoarte de monitorizare elaborate de reprezentanți ai societății civile; 

 Surse mass-media; 

 Sondaje, cercetări și rapoarte de progres, elaborate de către experți naționali și internaționali; 

 Platforma web de monitorizare centralizată a proiectelor. 

 

Art. 24. Evaluarea strategiei transfrontaliere verifică impactul activităților realizate și măsura în 

care rezultatele obținute în procesul de implementare răspund obiectivelor strategice stabilite prin 

strategie; procesul de evaluare are două componente: evaluarea intermediară și evaluarea finală. 

 

Art. 25. Evaluarea intermediară este activitatea de cuantificare a impactului pe care proiectele aflate 

în implementare îl generează pe parcurs, măsura în care planul evoluează conform planificărilor etc. 

 

Art. 26.Evaluarea intermediară urmărește: 

 Asigurarea suportului tehnic în luarea deciziilor cu privire la activitățile realizate de 

implementare a strategiei; 

 Obținerea informațiilor din toate sursele existente despre ce merge bine, ce nu merge și de ce; 

 Îmbunătățirea calității activităților realizate; 

 Identificarea practicilor de succes, care ar putea fi extinse; 

 Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea strategiei. 
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Art. 27. Evaluarea finală este activitatea de estimare a impactului generat de implementarea 

strategiei transfrontaliere, prin măsuri și proiecte specifice (potrivit planurilor de acțiune), la finalul 

perioadei pentru care a fost elaborată strategia. 

 

Art. 28. Evaluarea finală urmărește: 

 Comparația între rezultatele vizate și rezultatele finale și impactul implementării strategiei; 

 Comparația între resursele investite și rezultatele și impactul obținute; 

 Asigurarea bazei pentru adaptarea/ corectarea/ schimbarea unor aspecte ale strategiei viitoare 

dacă este cazul, reactualizarea acesteia potrivit noilor perspective; 

 Asumarea și integrarea exemplelor de succes și a lecțiilor în strategia reactualizată; 

 Identificarea practicilor de succes, care ar putea fi extinse; 

 Elaborarea recomandărilor pentru actualizarea/ elaborarea strategiei viitoare.  

 

Art. 29.Bazele de date și managementul inteligent al dezvoltării. Orasele transfrontaliere implicate 

își calibrează dezvoltarea potrivit potențialului propriu, racordarea la tendințele globale și regionale, 

la dinamica diverselor fenomene demografice, economice, politice, de mediu etc., țintind spre o 

dezvoltare sustenabilă care implică angajarea tuturor partenerilor, articularea și eficientizarea 

utilizării resurselor. Pentru a acționa în acest mod sunt necesare următoarele: 

 Configurarea sistemelor de baze de date interconectate și actualizate periodic; 

 Cooperarea foarte bună între partenerii și utilizatorii acestor sisteme; 

 Înțelegerea fundamentării tehnice a strategiei și a actului decizional în dezvoltarea 

teritoriului, în toate aspectele sale; 

 Sistemul și setul de proceduri de asistare a actului de decizie prin furnizarea fundamentării 

tehnice necesare. 

Experiența demonstrează că evaluarea strategiilor integrate de informatizare nu se poate realiza 

printr-un singur organism complex de monitorizare. La nivel local sunt necesare bazele de date 

actualizate care să poată genera situații sub formă de indicatori, de hărți etc., rapoarte de evaluare a 

tendințelor și problemelor în dezvoltare, impactului unor măsuri și politici, atât pentru sprijinirea 

diverșilor factori implicați cât și pentru asigurarea transparenței actului decizional. 

 

Art. 30.Managementul inteligent al strategiei transfrontaliere presupune cooperarea cu structurile 

de management aferente implementării diverselor strategii și planuri existente și care constituie 

parte a strategiei oraselor transfrontaliere implicate. Implementarea integrată a acestora asigură 

coeziunea și construirea fundamentelor competitivității transfrontaliere a acestora. 
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Art. 31.Managementul implementării strategiei transfrontaliere este asigurat de  următoarele 

structuri: 

a. Primăriiile oraselor transfrontaliere implicate; 

b. Grupurile de Lucru + Structurile consultative; 

c. Structura operațională: Agenția pentru Orașule Transfrontaliere Inteligente, parte a structurii 

organizatorice a primăriilor transfrontaliere implicate; 

d. Unitățile de Implementare aferente Proiectelor prioritare. 

 

Art. 32.Structura operațională este responsabilă de următoarele aspecte relevante pentru 

administrarea Strategiei transfrontaliere: 

 Asigurarea coordonării dezvoltării ariilor strategice transfrontaliere; 

 Asigurarea coordonării orizontale Transfrontaliere Interinstituționale și interdepartamentale; 

 Asigurarea capacității tehnice privind managementul proiectelor cu finanțare europeană; 

 Dezvoltarea structurilor de cooperare la nivelul oraselor implicate, în context regional, 

transfrontalier, privitor la proiectele de anvergură europeană etc.; 

 Planul multianual de investiții; 

 Procesul de achiziții publice; 

 Asigurarea sau facilitarea atragerii finanțării; 

 Asigurarea informării și consultării publice; 

 Asigurarea monitorizării și evaluării impactului și progreselor în implementare; 

 Asigurarea dezvoltării serviciilor publice. 

 

Art. 33.Mecanismul abordării integrate. Orasele transfrontaliere se bazează pe strategia integrată de 

informatizare în vederea conectării abordărilor locale și a dezvoltării integrate precum și pentru 

conectarea la nivelul regional, național, transfrontalier, european al demersurilor strategice și 

proiectelor aferente: 

 La nivelul documentelor care fundamentează: dezvoltarea strategică, dezvoltarea spațială și 

programul de investiții publice aferente; 

 La nivelul domeniilor/sectoarelor care conduc la dezvoltare urbană: accesibilitatea fizică, 

deservirea cu utilități și servicii, locuirea, dezvoltarea economică, regenerarea identitară, calitatea 

mediului și vieții urbane etc.; 

 La nivelul entităților instituționale care cooperează în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării 

oraselor transfrontaliere implicate; 

 La nivelul sectoarelor implicate în dezvoltarea oraselor transfrontaliere implicate: sectorul 

public, sectorul privat și comunitățile orașului; 
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 Din perspectiva necesității asigurării colaborării pe verticală și orizontală; 

 Din perspectiva dezvoltării interne a oraselor transfrontaliere implicate simultan cu dezvoltarea 

rolului regional al acestora. 

 

Art. 34.Impactul strategiei se evaluează în legătură cu eficacitatea sa de a adresa problemele 

oraselor transfrontaliere implicate și de a dezvolta structuri pentru angajarea comunităților locale în 

procesele de dezvoltare. Pentru asigurarea impactului durabil al strategiei, abordarea integrată este 

consolidată printr-un proces de consultare continuă cu comunitățile locale asupra priorităților 

viitoare, precum și cu beneficiarii proiectelor, implicați în evaluarea succesului proiectelor.  

 

Art. 35.Exercițiul anual de monitorizare și evaluare a strategiei în care sunt implicate, prin 

grupurile de lucru, entitățile relevante ale oraselor transfrontaliere implicate, constituie un proces de 

formare crucial pentru abilitatea de a gestiona în parteneriat dezvoltarea acestora. 

 

Art. 36.Planul de acțiune asigură corelarea permanentă între: înțelegerea contextului (probleme, 

instituții, resurse), acceptarea inițiativelor și transformarea acestor inițiative în proiecte. Planul de 

acțiune face operațională strategia și precizează: proiectele sectoriale definite pe tip de investiție, 

mărime în unități fizice, amplasament, timp de realizare, resurse necesare etc., asigurând astfel 

consistența legăturii proiectului cu obiectivele strategice formulate.  

 

Art. 37.Planul de acțiune se bazează pe colaborarea actorilor relevanți în cadrul unui proces de 

negociere privind ordonarea demersurilor într-o structură logică de implementare. Implementarea 

Planului de Acțiune este în legătură directă cu structura de implementare a strategiei. Planul de 

acțiune organizează proiectele identificate potrivit pachetului de criterii asumate de parteneri, 

ponderate pe baza negocierii, precum: 

 Succesiunea logică a operațiunilor/ proiectelor care contribuie la rezolvarea unei probleme 

care frânează dezvoltarea și/sau la atingerea unor ținte de dezvoltare; 

 Nivelul de necesitate al proiectului în cadrul unei situații pe care o rezolvă; 

 Parteneriatele funcționale în sprijinul implementării proiectului; 

 Gradul de susținere a proiectului prin proiecte conexe; 

 Resursele disponibile; 

 Impactul proiectului asupra calității vieții comunităților, dezvoltării economice, nivelului de 

competitivitate, calității mediului, consolidării rolului regional al oraselor transfrontaliere 

implicate; 

 Validarea de către comunități, acceptarea politică, legalitatea etc.. 
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Art. 38.Planul de acțiune cuprinde atât proiecte nestructurale cât și proiecte structurale: 

 Proiectele nestructurale (sau proiectele soft) care sunt activități/măsuri/proiecte care nu au 

ca rezultat direct un obiect de investiții. Aceste proiecte urmăresc pregătirea instituțiilor, a 

actorilor implicați în implementarea strategiei, a instrumentarului de management, 

catalizarea parteneriatelor și alianțelor, fundamentarea structurilor economice, schimbarea 

mentalității, pregătirea proiectelor de investiții; 

 Proiectele structurale (sau proiectele hard) care vizează diverse obiecte de investiții – ce 

conduc la schimbări ale mediului fizic. 

 

Art. 39.Planul de acțiune este organizat în raport cu obiectivele stabilite, în cadrul domeniilor de 

analiză după cum urmează: 

 Proiecte abordabile și realizabile pe termen scurt (2020-2022) 

 Proiecte ale căror implementare este orientată pe termen mediu ( 2025) 

 Proiecte a căror implementare este orientată pe termen lung ( 2030). 

 

Art. 40.Implementarea programului de activități de monitorizare, evaluare și pilotare a strategiei 

Art. 40.1.Precondiții 

În vederea derulării activităților de monitorizare, evaluare și control privind implementarea 

strategiei: 

 Se completează datele pentru pachetele de proiecte, pentru fiecare program și aferent 

fiecăruia dintre cele nouă domenii strategice, de către instituțiile responsabile în domeniile 

respective; 

 Se elaborează Planul de acțiune pe baza negocierii între factorii responsabili implicați, în 

cadrul unei suite de întâlniri de lucru; 

 După elaborarea Planului de acțiune, se stabilesc indicatorii și valorile acestora privind 

rezultatele implementării proiectelor la nivelul programelor pentru fiecare domeniu 

strategic; 

 Indicatorii se bazează pe date colectabile și pe costuri asumate de colectare, prelucrare și 

raportare. Pachetul de indicatori rezultă din: 

o O bază incipientă de date furnizată de instituțiile partenere și instituțiile specializate; 

o Dezvoltarea treptată a bazei de date potrivit necesităților strategiei și capacității 

instituționale de colectare, prelucrare etc.; 
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o Configurarea bazei de date ca mediu pentru fundamentarea tehnică a deciziilor în 

informatizarea oraselor transfrontaliere implicate, cu ajutorul unui pachet de 

proceduri în acest sens; 

 Se stabilește protocolul transfrontalier interinstituțional în vederea asigurării și actualizării 

datelor și delegării sau externalizării echipei însărcinate cu procesul de monitorizare, 

evaluare și control a strategiei transfrontaliere; 

 Se desemnează echipa responsabilă cu acest proces, la nivelul instituțiilor implicate, la 

nivelul Primăriei oraselor transfrontaliere implicate sau ca serviciu externalizat. 

Art. 40.2.Desfășurarea procesului de monitorizare, evaluare și pilotare a strategiei 

Ciclul procesului de monitorizare, evaluare și control a strategiei este compus din următorii pași: 

1. Stabilirea pachetului de date potrivit listei de indicatori stabiliți, ca urmare a identificării 

proiectelor prioritare și a organizării acestora într-un Plan de Acțiuni; 

2. Colectarea datelor de bază necesare pentru calcularea indicatorilor de la instituțiile partenere 

și/ sau cele specializate (de preferat prin implementarea unei platforme web în care fiecare 

entitate de raportare să poată introduce datele în timp real); 

3. Calcularea valorii de bază a indicatorilor; 

4. Colectarea periodică a datelor – după caz; 

5. Calcularea valorii de progres a indicatorilor; 

6. Raportarea valorii indicatorilor potrivit rezultatelor procesului de implementare a strategiei 

prin proiectele prioritare din cadrul Planului de Acțiuni; 

7. Elaborarea de către echipa delegată sau externalizată sau de către un consultant specializat a 

raportului anual (bianual) de monitorizare, evaluare și control a strategiei. Acest raport 

prevede la capitolul de concluzii aspecte cum sunt: progresul implementării strategiei, 

nivelul impactului implementării, raportul resurse-efect, aspecte critice, recomandări privind 

îmbunătățirea/ corectarea procesului de implementare etc.; 

8. Grupurile de lucru pregătesc  fundamentarea tehnică; 

9. Consiliul Director ia deciziile potrivit rezultatelor raportului; 

10. Prezentarea publică a raportului care include și pachetul de decizii privind continuarea 

strategiei; 

11. Deciziile sunt incluse în lista de măsuri privind controlul implementării strategiei și vor fi 

integrate în ciclul anual următor al implementări strategiei, potrivit Planului de Acțiuni. 
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Lista de instituții și semnături: 

 

 

- Primaria Municipiului Marghita (RO) 

 

 

- Primaria Orasului Sacuieni (RO) 

 

 

- Primaria Orasului Valea lui Mihai (RO) 

 

 

- Primaria Orasului Alesd (RO) 

 

 

- Primaria comunei Sinteu (RO) 

 

 

 

 

 

 

- Primaria Orasului Berettyóújfalu (HU) 

 

 

- Primaria Orasului Derecske (HU) 

 

 

- Primaria Orasului Szarvas (HU) 
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ANEXA 3 

 

FIȘA DE AUDIT PENTRU ASPECTELE DE SECURITATE CIBERNETICĂ 

Vă rugăm completați mai jos Numele Instituției și Rolul ei în deservirea sectorului public sau privat 

în orașul Marghita:  

 

Î: Există aplicații pe care utilizatorii trebuie să le acceseze din afara rețelei dumneavoastră? 

(aplicații accesibile din internet) 

 Da  Nu 

Î: Există stații sau servere expuse în Internet? 

 Da  Nu 

Î: Există spațiu privat de adresare IP folosit în cadrul instituției dumneavoastră? 

 Da  Nu 

Î: Folosiți o zonă de tip DMZ? 

 Da  Nu 

Î: Există securitate la nivel de conexiuni în instituția dumneavoastră de tip Firewall? 

 Da   Nu 

Î: Folosiți un serviciu central de autentificare și management a utilizatorilor de tip Active 

Directory/LDAP? 

 Da  Nu 

Î: Listați toate sistemele de operare folosite de angajații dumneavoastră:  

R:       

Î: Ce fel de baze de date folosiți? (numele, versiunea și rolul)  

R:       

Microsoft SQL si MySQL 

Î: Ce fel de aplicații de tip e-commerce folosiți? (numele, versiunea și rolul) 

R:       

Î: Ce fel de sisteme ERP folosiți? (numele, versiunea și rolul)  

R:       

Nume Instituție:    Primaria municipiului Marghita 

Rol Instituție:  

Nume:  

Prenume:  

Contact(email + telefon):  
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Î: Ce fel de servicii expuneți pentru angajați? (FTP, WEB, EMAIL etc)  

R:       

Î: Există echipamente de tip Firewall cu care securizați conexiunile din instituție? 

 Da   Nu 

Î: Dacă ați răspuns Da la întrebarea anterioară, vă rugăm completați tabelul de mai jos:  

Denumi

re 

(Produc

ător și 

Model) 

Cantitat

e 
Model Numar porturi 

Sediul Protejat 

(Care sediu al 

companiei) 

Aplicație 

Managemen

t 

Performanță 

Firewall 

       

Î: Există securitate la nivel de sisteme IPS/IDS în instituția dumneavoastră? 

 Da   Nu 

Î: Dacă ați răspuns Da la întrebarea anterioară, vă rugăm completați tabelul de mai jos:  

Denumir

e 

(Producăt

or și 

Model) 

Cantit

ate 
Model Numar porturi 

Sediul Protejat 

(Care sediu al 

companiei) 

Aplicație 

Managemen

t 

Performanță 

IPS 

 

            

       

 

Î: Există un sistem centralizat de a monitoriza și controla 802.1x accesul în rețeaua dumnevoastră? 

(fie prin cablu Ethernet, fie prin Wireless) 

 Da   Nu 

Î: Există o integrare între sistemul centralizat de monitorizare și control 802.1x și echipamentele ce 

permit accesul în rețea? (switch, wireless controller, firewall)  

 Da   Nu 

Î: Pentru a accesa resurse informatice centralizate, cum se procedează? 

 Conexiune VPN  Conexiune non-VPN  Nu există conexiune de rețea 

Î: Câți utilizatori au nevoie să se conecteze prin VPN? 

R:       

Î: Există vreo metodă de trasabilitate și scanare la nivel de infrastructură a fișierelor care pătrund în 

rețea? 
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 Da   Nu 

Î: Există protecție anti-spam, anti-virus și anti-malware la nivelul sistemului de email? 

 Da   Nu 

Î: Există protecție anti-virus, anti-malware și la nivel de limitare a numărului de conexiuni pentru 

aplicațiile care funcționează peste protocolul HTTP/HTTPS? 

 Da   Nu 

Î: Există protecție anti-malware la nivelul echipamentului dedicat de securitate de tip firewall/IPS? 

 Da   Nu 

Î: Există un echipament dedicat pentru protecția Data Center în instituție? 

 Da   Nu 

Î: Există vizibilitate la nivelul aplicațiilor ce traversează infrastructură dumneavoastră de rețea 

pentru a putea determina anomaliile de trafic realizate de unele aplicații peste anumite puncte din 

rețea? 

 Da   Nu 

Î: Ce fel de securitate implementați pentru a proteja aplicațiile folosite în mod actual? (Completați 

mai jos)  
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ANEXA 4 

 

MODEL CHESTIONAR INTERN 

Sectiune explicativa: 

Scopul urmatorului chestionar este acela de a identifica posibilitatea utilizarii soluțiilor IT ca 

instrument pentru imbunatatirea managementului datelor in administratia publica locala a 

municipiului Marghita (judetul Bihor). 

Va rugam sa raspundeti la intrebarile din urmatorul chestionar folosind pe cat posibil fraze 

explicative (nu numai “da” si “nu”). Acest lucru ne va permite sa analizam in profunzime problemele 

reale cu care va confruntati si sa putem identifica cele mai eficiente metode de rezolvare. 

Va multumim. 

 

1. Care este numarul de proiecte IT derulate in cadrul organizatiei dumneavoastra in ultimii 5 

ani? Dati detalii_____________________________________________________________ 

 

2. Care sunt caracteristicile proiectelor IT derulate in cadrul organizatiei dumneavoastra (ex.  

buget, durata, tip proiect – achizitie de echipamente sau licente standard, solutie software, 

sistem integrat hard-soft)? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Ce tipuri de proiecte de implementare de aplicatii software ati derulat sau intentionati sa  

derulati (ex.: Sistem Financiar-Contabil, Resurse Umane si Salarizare, Taxe si Impozite, 

Management-ul documentelor si al fluxului de documente, arhivare electronica, solutii 

geospatiale – GIS, portal WEB, altele)? 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Ce tip de interactiune online va doriti cu cetatenii pentru serviciile oferite de Primaria 

Municipiului Marghita? 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Care sunt informatiile utile aferente serviciilor publice pe care le doriti disponibile pe o 

platforma online a Primariei Municipiului Marghita? 

__________________________________________________________________________ 
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6. Vă rugăm să alegeti din urmatoarea lista cele mai importante 3 proiecte de informatizare 

necesare pentru a crește competitivitatea municipiului Marghita și eficientizarea comunicarii 

cu cetățenii săi: 

a) Informatizarea și interconectarea structurilor din cadrul Primariei Municipiului Marghita.  

b) Informatizarea hardware si software a primărie si institutiilor din subordine cu sisteme „help 

desk” pentru serviciile oferite. 

c) Platforma de suport online/telefonic in cazul sesizărilor din rândul cetățenilor. 

d) Platforma informatica pentru preluarea electronica a datelor cu privire la consumul de 

utilități. 

e) Automatizarea proceselor biroului de relații a Primariei Marghita cu cetățeni 

f) Unificarea bazelor de date pentru toate instituțiile Primariei Marghita. 

g) Platforma digitala pentru oferta culturala a orașului Marghita. 

h) Informatizarea sistemului public de transport cu mijloace moderne cu afișare de informații in 

timp real. 

i) Iluminat public inteligent. 

j) Soluții certificate ISO 50001 in toate asociațiile de proprietari cu certificate BMS (Building 

ManagementSystem). 

k) Informatizarea rețelelor de utilități publice energie, apa etc 

l) Soluții pentru realizarea plații utilităților pentru persoane fizice in sistem electronic.  

m) Biblioteca Municipala Marghita virtuala cu acces gratuit. 

n) Informatizarea și interconectarea serviciilor medicale „medicii de familie cu Spitalul 

Municipal ,,Dr. Pop Mircea” Marghita și unitatea UPU a Spitalului Clinic Judetean de 

Urgenta din Oradea.  

o) Platforma digitala pentru servicii medicale. 

p) Parcări publice inteligente. 

q) Sistem inteligent de iluminat stradal. 

r) Sistem de monitorizare audio/video pentru siguranta publica. 

s) Echipamentele de monitorizare a calității aerului conform standardelor UE 

t) Platforme pentru E-voting. 

u) Altele – va rugam specificati: 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Alte sugestii: 

____________________________________________________________________________ 
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ANEXA 5 

MODEL CHESTIONAR EXTERN 

Sectiune explicativa: 

Scopul urmatorului chestionar este acela de a identifica posibilitatea utilizarii soluțiilor IT ca 

instrument pentru imbunatatirea managementului datelor in administratia publica locala a 

municipiului Marghita (judetul Bihor). 

Va rugam sa raspundeti la intrebarile din urmatorul chestionar folosind pe cat posibil fraze 

explicative (nu numai “da” si “nu”). Acest lucru ne va permite sa analizam in profunzime problemele 

reale cu care va confruntati si sa putem identifica cele mai eficiente metode de rezolvare. 

Va multumim. 

 

 

1. Sunteti multumiti de modul de comunicare publica in relatia institutie/cetatean al Primariei 

Municipiului Marghita? 

DA/NU __________________________________________________________________ 

 

2. Ce credeti ca ar trebui schimbat? 

De precizat: 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Care sunt informaţiile pe care doriţi să le regăsiţi pe site-ul Primariei Marghita? 

 

4. Credeti ca serviciile publice pe suport online ar putea ajuta relatia Primariei cu cetatenii? 

DA/NU 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Cum aţi vrea să fie organizat pe site dialogul cu publicul (chat, forum, căsuţe comentarii, 

sondaje, sistem de vot etc.)? 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Ce tipuri de documente/resurse (imagini, text, grafice) consideraţi că ar fi utile? 

____________________________________________________________________________ 

 

7. V-ar interesa să vă creaţi un cont de utilizator pe site-ul unei instituţii publice?  

DA/NU. Daca DA, in ce condiţii _____________? 
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8. Care sunt informatiile utile aferente serviciilor publice pe care doriti disponibile pe o 

platforma online a Primariei Municipiului Marghita? 

____________________________________________________________________________ 

 

9. Ce tip de interactiune online va doriti cu angajatii si serviciile oferite de Primaria 

Municipiului Marghita? (website, city app, help desk etc.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

10. Care sunt informatiile utile aferente serviciilor publice pe care le doriti disponibile pe o 

platforma online a Primariei Municipiului Marghita (taxe/impozite/plati, 

depunere/monitorizare si emitere acte administrative, inmatriculari auto etc.)? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

11. Vă rugăm să alegeti din urmatoarea lista cele mai importante 3 proiecte de informatizare 

necesare pentru a crește competitivitatea municipiului Marghita și eficientizarea comunicarii 

cu cetățenii săi: 

a) Informatizarea și interconectarea structurilor din cadrul Primariei Municipiului Marghita.  

b) Informatizarea hardware si software a primărie si institutiilor din subordine cu sisteme „help 

desk” pentru serviciile oferite. 

c) Platforma de suport online/telefonic in cazul sesizărilor din rândul cetățenilor. 

d) Platforma informatica pentru preluarea electronica a datelor cu privire la consumul de 

utilități. 

e) Automatizarea proceselor biroului de relații a Primariei Marghita cu cetățenii. 

f) Unificarea bazelor de date pentru toate instituțiile Primariei Marghita. 

g) Platforma digitala pentru oferta culturala a orașului Marghita. 

h) Informatizarea sistemului public de transport cu mijloace moderne cu afișare de informații in 

timp real. 

i) Iluminat public inteligent. 

j) Soluții certificate ISO 50001 in toate asociațiile de proprietari cu certificate BMS (Building 

Management System). 

k) Informatizarea rețelelor de utilități publice energie, apa etc 

l) Soluții pentru realizarea plații utilităților pentru persoane fizice in sistem electronic.  

m) Biblioteca Municipala Marghita virtuala cu acces gratuit. 
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n) Informatizarea și interconectarea serviciilor medicale „medicii de familie cu Spitalul 

Municipal ,,Dr. Pop Mircea” Marghita și unitatea UPU a Spitalului Clinic Judetean de 

Urgenta Oradea.  

o) Platforma digitala pentru servicii medicale. 

p) Parcări publice inteligente. 

q) Sistem inteligent de iluminat stradal. 

r) Sistem de monitorizare audio/video pentru siguranta publica. 

s) Echipamentele de monitorizare a calității aerului conform standardelor UE 

t) Platforme pentru E-voting. 

u) Altele – va rugam specificati: 

_________________________________________________________________________ 

 

12. Alte sugestii: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
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