
Formular Propunere de Proiect

Activitati educationale

INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT

1.  Titlul  propunerii  (sa  fie  concis  si  sa  se  refere  prealabil  la  un  anumit  rezultat
cheie al propunerii):
Cursuri iniţiere în Sistemul de operare Ubuntu

2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Activitati educationale

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Primăria şi locaţiile ei

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
- 1 lună

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
Sunt oameni care fac asta gratuit

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
- funcţionarii primăriei,
- toţi locuitorii sectorului (prin economiile făcute cu softul Microsoft)

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Organizare cursuri Linux / Ubuntu

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
Actualmente  se  lucrează  doar  pe  Windows  -  Microsoft  pt.  care  trebuie  plătită
licenţa iar pt fiecare soft trebuie achiziţionate licenţe.
Ubuntu este un soft open-source gratuit cu aplicaţiile comune (Word, Excell, etc)
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perfect compatibile cu Windows. Eventual un inginer de sistem să se specializeze
în Ubuntu pt asigurarea asistenţei tehnice rapide.

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Mari economii pt. fiecare calculator care nu va mai avea nevoie de licenţă.

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
- Bunăvoinţă sau obligare pt. învăţare din partea funcţionarilor,
-  specializare  în  Ubuntu  a  unui  inginer  de  sistem,  care  -  eventual  -  să  ţină
cursurile pt utilizare şi să acorde asistenţă tehnică rapid.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Aş putea, eventual, implica în organizarea cursurilor şi în rezolvarea problemelor
ce apar.
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