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Programul OperaŃional Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice”
- cofinanŃat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „InvestiŃii pentru viitorul dumneavoastră!”
COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND STADIUL PROIECTULUI
„Sistem informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienŃilor Arhivelor NaŃionale”
- proiect co-finanŃat prin Fondul European de Dezvoltare Regională Bucureşti, 06 august 2013
Arhivele NaŃionale ale României (ANR), instituŃie publică aflată în subordinea Ministerului Afacerilor
Interne derulează proiectul „Sistem informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienŃilor
Arhivelor NaŃionale”, cod SMIS 14180, cofinanŃat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Din valoarea totală aprobată prin contractul de finanŃare a proiectului de 26,6 milioane lei, până în prezent sa contractat valoarea de 22,02 milioane lei. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni,
conform contractului de finanŃare încheiat cu Organismul Intermediar pentru Promovarea SocietăŃii
InformaŃionale.
În cadrul proiectului “Sistem informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite de Arhivele NaŃionale”
echipa de proiect lucrează pentru a îndeplini toate standardele de performanŃă şi se preocupă de îndeplinirea
cu succes a tuturor atribuŃiilor specifice, conform cererii de finanŃare aprobate.
În perioada mai 2013 - iulie 2013, în vederea implementării soluŃiei informatice, s-au desfăşurat următoarele
sub-activităŃi:
- Instruirea administratorilor şi a utilizatorilor
- Proiectarea soluŃiei; definirea scenariilor şi datelor de test; definirea interfeŃelor intre aplicatii
- Configurarea solutiei: aplicatii, interfete, definirea datelor iniŃiale de funcŃionare
- Testarea şi validarea soluŃiei la nivel de pilot
În cursul lunilor august şi septembrie 2013 sunt planificate următoarele activităŃi:
- Trecerea pilotului în producŃie
- Trecerea soluŃiei întregi în producŃie
- Organizarea unui eveniment de diseminare a proiectului
- Publicarea anunŃului privind finalizarea proiectului
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În continuare, echipa de proiect îşi propune să respecte standardele ridicate de calitate pe care şi le-a impus,
alături de furnizorii selectaŃi în urma procedurilor de achiziŃie publică şi să continue activităŃile conform
calendarului aprobat de către Autoritatea de Management.
Ca urmare a finalizării proiectului, prin intermediul noului sistem informatic, vor fi disponibile 8 servicii
electronice care vor veni în întâmpinarea persoanelor fizice şi juridice, clienŃi ai Arhivelor NaŃionale, după
cum urmează:

1. Serviciul de consultare instrumente de evidenţă documente din Arhivele NaŃionale

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 către cetăteni 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
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Detalii suplimentare puteŃi obŃine de la:
Ioana Iordăchescu – coordonator de proiect
Tel: 021.303.70.80 / interior 10376; Fax: 021.312.58.41
E-mail: dmb.an@mai.gov.ro

