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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
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„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Stadiul implementării proiectului „Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de 
date destinate IMM-urilor” 

Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI), în calitate de Beneficiar, implementează proiectul 

“Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate IMM-urilor”, cod SMIS 31446, în baza 

ordinului de finanţare nr.111/22.02.2013.  

Scopul proiectului este creşterea transparenţei instituţiilor publice si îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

publice oferite către mediul de afaceri şi cetăţeni. În acest scop proiectul va colecta, agrega și 

centraliza date publice disponibile în bazele de date naționale aparținând instituțiilor publice. În baza 

acestor date se vor putea obține indici statistici și rapoarte, opțional permițând încadrarea și 

gruparea rezultatelor pe areale geografice sau intersectându-le cu layere de informații de altă 

natură. 

 

În luna a 10-a de proiect activităţile proiectului s-au concentrat asupra finalizării sistemului informatic 

şi integrării aplicaţiilor cu bazele de date existente. Au fost finalizate 29 din cele 30 de aplicaţii 

prevăzute ȋn contract. De asemenea s-a realizat ȋntr-o primă etapă autentificarea utilizatorilor 

folosind serviciul certSign şi s-a ȋnceput dezvoltarea pentru integrarea modulului de autentificare cu 

proiectul “Dezvoltare Bridge PKI”. Activitatea de instruire a utilizatorilor sistemului s-a finalizat ȋn 

09.12.2013. Au fost instruite 15 persoane ȋn cadrul a 5 module, astfel:  

 Modulul 1: Administrare baze de date 1; 

 Modulul 2:Administrare baze de date 2; 

 Modulul 3: Proiectarea şi rularea rapoartelor; 

 Modulul 4: Construirea, testarea şi exploatarea aplicaţiilor Internet; 

 Modulul 5: Programare.  

Mai multe informaţii despre proiect sunt disponibile şi pe websiteul www.imm.msinf.ro.     

 

Proiectul „Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate IMM-urilor” este co-finanţat prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea 

de Management AMPOSCCE. Sursa de finanţare a proiectului este Programul Operaţional Sectorial 

http://www.imm.msinf.ro/
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Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritară 3 ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 

pentru sectoarele privat şi public”, DMI 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 

electronice”, Operaţiunea 3.2.2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii 

sistemelor informatice” şi bugetul de stat. Locaţia de implementare a proiectului este Municipiul 

Bucureşti, durata proiectului fiind de 12 luni. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.229.554,34 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 

este de 3.410.930,92 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din FEDR este de 

2.820.839,87 lei si valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din bugetul naţional este de 

590.091,05 lei. 

 

Pentru relaţii suplimentare: Dl. Decebal Popescu, Consilier al Ministrului şi Manager de Proiect, 

tel/fax: 40 21 311 41 44 şi e-mail: decebal.popescu@msinf.ro. 
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