Peste 50 de contracte de finanțare prin fonduri structurale a unor proiecte în domeniul TIC, în valoare de peste 600 de milioane de lei, au fost semnate
Data: 29 noiembrie 2013
Vineri, 29 noiembrie 2013, ministrul Dan Nica a semnat contractele de finanțare prin fonduri structurale pentru 44 de proiecte pentru implementarea unor Registre Agricole Electronice în 36 de județe, cinci proiecte de e-guvernare și trei proiecte de interoperabilitate. Valoarea totală a finanțării pentru cele 52 de proiecte este de 628.652.588,38 lei. La evenimentul de semnare a contractelor au participat premierul Victor Ponta și ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Contractele au fost semnate în urma evaluării cererilor de finanțare depuse de solicitanți ca răspuns la apelurile lansate de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI) în perioada aprilie-iulie 2013.

În urma apelului 3 din cadrul Operațiunii 3.2.1, având drept obiectiv achiziționarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol  în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software, au fost semnate 44 de contracte cu beneficiari din 36 de județe, cu o valoare totală a finanțării nerambursabile de 283.391.228,72 lei. 

Conform Ghidului Solicitantului, solicitanții eligibili au fost Consiliile Județene ca lideri de proiect în parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale (min. 10 UAT – max. 15 UAT). În urma încheierii procesului de evaluare, au fost semnate contracte cu Consiliile Județene din: Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea. 

Sistemele vor conține o cantitate vastă de informații despre fiecare gospodărie din cuprinsul fiecărei unități administrativ-teritoriale, precum: numărul membrilor gospodăriei, suprafețe, tipuri de culturi, șeptel, mașini, instalații, unelte. Ca o premieră în România, în Ghidul Solicitantului au fost introduse standarde de interoperabilitate cu sistemele instituțiilor care  au un rol major în cadrul proiectului: primării, consilii județene, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Ministerul Finanțelor, Oficiul Național Registrul Comerțului.

În urma apelului 5 din cadrul Operațiunii 3.2.1. au fost semnate cinci contracte cu o valoare totală a finanțării de 199.792.419,66 lei pentru proiecte de e-guvernare, după cum urmează: 
•    Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică a fost semnat contractul pentru proiectul ”Infrastructură de tip Cloud pentru Instituțiile Publice din România – ICIPRO„ pentru suma nerambursabilă 76.204.800,00 lei. 
•    Ministerul Afacerilor Externe pentru proiectul  ”Noi măsuri de modernizare și management integrat al serviciilor pentru cetățeni”, în valoare de 31.500.000,00,
•    Oficiul Român pentru Adopții pentru proiectul ”Sistem informatic integrat pentru Oficiul Român de Adopţii - OR@” în valoare de 28.208.691,30 lei, 
•    Inspecția Muncii pentru proiectul ”Combaterea muncii la negru și sporirea securității muncii în Românie prin îmbunătățiri de structură și proces în cadrul inspecției muncii”, care va primi suma nerambursabilă de 35.104.295,03 lei și
•    Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională pentru ”Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare a achizițiilor”, care va primi o finanțare nerambursabilă de 28.774.633,33. 

În urma apelurilor 3, 4 și 5 din cadrul Operațiunii 3.2.2 destinate implementării unor sisteme de interoperabilitate, au fost semnate 3 contracte în valoare de 145.468.940 lei:
•    cu Agenția Națională de Integritate pentru o finanțare nerambursabilă de 30.970.000 lei pentru proiectul „Prevent - Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”,  
•    Secretariatul General al Guvernului a primit o finanțare de 17.500.000 lei pentru proiectul ”Asigurarea interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor furnizoare de date necesare fundamentării politicilor și deciziilor Guvernului – Tablou de bord la nivelul SGG”
•    Serviciul Român de Informaţii a primit suma nerambursabilă de 96.998.940 lei pentru proiectul ”Sistemul National de Protecție a Infrastructurilor IT&C de Interes National Împotriva Amenințărilor Provenite din Spațiul Cibernetic”

”ITC-ul este un domeniu care are capacitatea de a avea un impact transformator major și de durată asupra întregii societăți.  Astăzi avem un exemplu concret în acest sens: agricultura, administrația, managementul resurselor publice, lupta împotriva corupției, securitatea cetățenilor, beneficiază în egală măsură și, de asemenea, sunt transformate de TIC. Astăzi am semnat 52 de proiecte  care vor schimba felul în care vom exploata resursele agricole, felul în care interacționăm cu cetățenii și felul în care instituțiile interacționează între ele. Este o zi importantă” a declarat ministrul pentru Societatea Informațională, Dan Nica.

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) este organizat la nivel de direcţie generală în cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională, având ca scop gestionarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale în domeniul TIC, prin implementarea operaţiunilor Axei III din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. OIPSI asigură suport companiilor sau autorităţilor publice româneşti interesate să elaboreze proiecte în domeniul TIC.


