Formular Propunere de Proiect
Digitalizare
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: A Radu Ctin
Număr de telefon: 0745******
Adresă de e-mail: radu*****@******.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Inscriere online crese si gradinite
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Digitalizare
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Solutia ar trebui sa fie aplicabila in sectorul 3 , in toate cresele si gradinitele
de pe raza sectorului
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
Ca idee n-ar trebui sa dureze mai mult de 3 luni pentru o echipa de vreo 3
oameni (2 frontend + 1 QA)
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
Pentru un salariu de 5000lei net / developer si 4500lei net QA rezulta urmatorul
calcul:
Salariu brut: dev = 8548RON, QA = 7692RON
Cost total implementare : 2 x dev x 3 (luni) + qa x 3 (luni) = 74376 RON
Cost operational (instalare, mentenanta) : ~ 4000RON
Total: 78376RON
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Beneficiarii directi ar fi in primul rand parintii din sectorul 3 care doresc
inscrierea copiilor la crese sau gradinite. Tot in lista beneficiarilor putea considera
si personalul creselor si gradinitelor in ajutorul caruia ar veni acest portal
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7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Proiectul ar consta intr-un portal online de prezentare si inscriere in cresele si
gradinitele din sector. Portalul va avea urmatorea structura:
1. Pagina de primire cu 2 posibilitati:
- logare administrator
- acces vizitator, fara logare
Nota: Vor exista mai multe tipuri de cont administrator:
- cont administrator care poate introduce unitatile de invatamant si care
creeaza conturile de administrator pentru fiecare unitate.
- cont administrator pentru fiecare unitate de invatamant
2.Acces vizitator > Pagina pentru cetateni unde sunt prezentate cresele si
gradinitei
fiecare unitate ar trebui sa afiseze: capacitatea, nr de locuri disponibil
click pe unitate va redirecta userul catre o pagina de prezentare cat si o optiune
de inscriere
afisarea cererilor de inscriere in asteptare sau in lucru aflate la momentul
respectiv , lista copiilor inscrisi si data
click optiune inscriere > user redirectat catre o pagina cu un formular inscriere
cat si posibilitatea de a face upload la fisiere , copii/scan acte necesare inscrierii
click optiune inscriere > user redirectat catre o pagina cu un formular inscriere
cat si posibilitatea de a face upload la fisiere , copii/scan acte necesare inscrierii
dupa trimiterea cererii de inscriere user ul va primi un status : Cerere in
asteptare
cererea poate fi pusa In lucru, Acceptata sau Respinsa
in cazul acceptarii cetateanul va primi o notificare pe email pt a se prezenta la
unitatea de invatamant si semnarea actelor
dupa acceptate numarul locurilor diponibile din unitate va fi actualizat
in cazul respingerii trebuie introdus obligatoriu motivul care va fi atasat cererii iar
cetateanul va fi notificat prin email.
Nota : Aceste email-uri vor fi trimise automat la terminarea procesului de
inscriere, indiferent de rezultatul final al cererii de inscriere: acceptare sau
respingere avand un template predefinit
3. Accesare cont administrator unitate de invatamant > Pagina unitatii de
invatamant
Administratorul fiecarei unitati va avea acces la cererile depuse, le analizeaza ,
cererea este pusa in starea IN LUCRU.
In acest stadiu poate cere mai multe informatii sau acte care nu au fost depuse.
Notificarea cetateanului va fi facuta prin email
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Daca cererea este in regula aceasta va fi pusa in starea ACCEPT iar daca va fi
respinsa va fi pusa in RESPINS cu obligativitatea de a introduce si motivul
Administratorul va putea sa actualizeze datele de prezentare ale unitatii de
invatamant
4. Pe pagina de vizitator va exista si posibilitatea de introducere a unei
reclamatii. Pentru a preintampina abuzarea acestei optiuni o reclamatie poate fi
introdusa doar de un parinte nemultumit, deci folosind Nr cererii de inscriere
respinse
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
La data curenta exista pe site-ul primariei doar partea de prezentare , contact si
lista de acte necesare inscrierii pentru unitatile de invatramant. Chiar si aceasta
prezentare este facuta pe pagini separate pentru crese si gradinite:
http://invatamantsector3.ro/oferta-educationala/gradinite-2/
http://www.primarie3.ro/utile/acte-necesare-si-proceduri/inscriere-cresa/inscrierecopil-cresa-titan-nr-2/
Probleme identificate:
- Necesitatea depunerii fizice a actelor presupune pierdere de TIMP
- Numarul de locuri disponibile nu este transparent cunoscut
- Tentatia oferirii diferitelor atentii pentru acceptarea unui dosar
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Un astfel de portal ar veni in intampinarea parintilor in cautarea unui loc
disponibil la aceste unitati de invatamant prin urmatoarele:
- prezentare unitara a informatiilor
- TIMP castigat si evitarea drumurilor inutile prin posibilitatea depunerii actelor
online
- transparenta procesului de inscriere, evitarea micii coruptii
- o evidenta mai clara pentru personalul din unitatile de invatamant a cererilor
primite
- eliminarea aglomeratiei si disconfortului pentru personalul din unitatile de
invatamant in perioadele de inscriere
- un mijloc modern de interactiune cu cetatenii
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Actiuni:
Dezvoltarea unei aplicatii web cu specificatiile definite mai sus
Instalarea pe serverele primariei
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Impact si efecte pozitive:
Simplificarea si transparentizare procesului de inscriere avand ca efecte:
- TIMP castigat pentru parinti
- eliminarea tentatiei micii coruptii
- eliminarea frustrarii parintilor prin folosirea unui proces transparent care
da incredere cetateanului in institutia cu care interactioneaza
- usurarea muncii personalului din unitatile de invatamant
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Pot sustine prin implicare personala in procesul de dezvoltare (nu coding) si
testare al aplicatie.
Pot sugera echipe de dezvoltatori
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