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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”
COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND STADIUL PROIECTULUI
„Sistem informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienţilor Arhivelor Naţionale”
- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională Bucureşti, 30 aprilie 2013
O NOUĂ ETAPĂ ÎN DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PERFORMANT PENTRU
ARHIVELE NAŢIONALE
Arhivele Naţionale ale României (ANR), instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Afacerilor
Interne implementeză primul său proiect „Sistem informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite
clienţilor Arhivelor Naţionale”, cod SMIS 14180, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională.
Valoarea totală a proiectului, aprobată prin contractul de finanţare depăşeşte 26,6 milioane lei, din care
valoarea nerambursabilă este de 21,4 milioane lei, iar perioada de implementare este de 36 de luni, conform
contractului de finanţare încheiat cu Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale.
Prin acest proiect se urmăreşte o administrare centralizată informatizată a serviciilor Arhivelor Naţionale
către cetăţeni, cercetători şi instituţii, respectiv:
 gestiunea tuturor tipurilor de documente aflate în administrarea/deţinute de Arhivele Naţionale;
 administrarea informaţiilor din documentele de arhivă deţinute de Arhivele Naţionale;
 extinderea accesibilităţii cetăţenilor la informaţiile din documentele de arhivă deţinute de Arhivele
Naţionale, prin punerea la dispoziţie a serviciilor şi informaţiilor relevante, atât on-line, cât şi prin
contact direct la sediile instituţiei;
 îmbunătăţirea capacităţii de control şi evidenţă a documentelor electronice;
 eficientizarea fluxului intern de activităţi prin punerea la dispoziţie a acestor servicii atât on-line, cât
şi prin contact direct la sediile instituţiei;
 îmbunătăţirea capacităţii administrative a instituţiei prin control adecvat al proceselor de interacţiune
cu toate instituţiile aflate în relaţie cu Arhivele Naţionale;
 instruirea personalului pentru utilizarea platformei informatice.
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În cadrul proiectului “Sistem informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite de Arhivele Naţionale”
echipa de proiect lucrează pentru a îndeplini toate standardele de performanţă şi se preocupă de îndeplinirea
cu succes a tuturor atribuţiilor specifice, conform cererii de finanţare aprobate.
În perioada decembrie 2012 - aprilie 2013, în vederea implementării soluţiei informatice, s-au desfăşurat
următoarele sub-activităţi:
- Livrarea de echipamente hardware şi licenţe software la sediul central şi centrele din ţară
- Instalarea infrastructurii hardware şi software la sediul central şi centrele din ţară
- Analiza şi definirea soluţiei în detaliu
- Definirea cerinţelor de funcţionare, integrare si securitate
- Planificarea instruirii a 141 de angajaţi ai Arhivelor Naţionale
În prezent se lucrează la proiectarea soluţiei, definirea scenariilor şi a datelor de test, precum şi a interfeţelor
între aplicaţii.
În continuare, echipa de proiect îşi propune să respecte standardele ridicate de calitate pe care şi le-a impus,
alături de furnizorii selectaţi în urma procedurilor de achiziţie publică şi să continue activităţile conform
calendarului aprobat de către Autoritatea de Management.
Având în vedere amploarea proiectului săptămânal sunt organizate şedinţe de proiect în vederea monitorizării
stadiului de implementare a activităţilor din cadrul proiectului.
La finalul implementării proiectului, prin intermediul noului sistem informatic, vor fi dezvoltate 8 servicii
electronice care vor veni în întâmpinarea persoanelor fizice şi juridice, clienţi ai Arhivelor Naţionale, după
cum urmează:
1. Serviciul de consultare instrumente de evidenţă documente din Arhivele Naţionale
2. Serviciul cereri de cercetare documente şi furnizare rezultate online
3. Serviciul de cereri online de cercetare a documentelor la sala de studiu
4. Serviciul evidenţă rezolvare cereri si urmarire online de catre cetateni a stadiului de rezolvare.
5. Serviciul evidenţă cercetători şi materiale comandate/studiate la sala de studiu
6. Accesare online a copiilor răspunsurilor la cererile depuse.
7. Comandă şi livrarea online a copiilor după documentele cercetate la sala de studiu.
8. Relaţie online cu creatorii şi deţinătorii de documente în domeniul asistenţei de specialitate
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Ruxandra Melania Priminescu
Tel: 021.303.70.80 / interior 10376; Fax: 021.312.58.41
e-mail: ruxandra.priminescu@mai.gov.ro

