
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   1 

 

      

 

Activități desfășurate în cadrul 

Direcției Informatizare 
 

 

 Direcția Informatizare este structură care răspunde de strategia de informatizare și 

digitalizare pe termen scurt, mediu și lung a Primăriei Sector 3, stabilește arhitectura sistemelor 

și bazelor de date la nivelul instituției, elaborează și implementează politica de securitate IT a 

instituției, dar totodată participă, în calitate de consultant tehnic de specialitate, la selecțiile de 

oferte sau licitații organizate pentru achizițiile de tehnică de calcul. Totodată, se asigură buna 

funcționare a sistemului informatic al Primăriei Sectorului 3, precum și a legăturii acestuia cu 

alte sisteme informatice.  

 În săptămâna 06-10 septembrie 2021, în cadrul Direcției Informatizare, au fost efectuate 

următoarele activități  : 

Serviciul Dezvoltare Infrastructură IT 

• Monitorizare și evaluare a măsurilor de implementare a strategiei de informatizare a 

administrației publice locale a Primăriei Sector 3; 

• Monitorizare și update pentru soluția firewall ( împotriva atacurilor cibernetice) și 

pentru soluția antivirus ( împotriva virusurilor ); 

• Administrare și întreținere servere cu programe specifice instituției; 

• Restabilire conexiuni access intranet si imbedare certificari SSL domeniu primarie3.ro;  

• Întreținere și remediere probleme infrastructura de back-end ( servere, fiber optic etc ) 

din toate sediile PS3 ; 

• Management administrativ ( plată facturi, corespondență, operare răspunsuri la 

sesizări); 

• Procedura SICAP -  Acord Cadru  Windows & Office necesare a fi implementate pe 

terminalele administrative sau unitati de invatamant - în derulare; 

• Proiect  BI și Data WareHouse- în procedură, analiza DUAE ; 

• Proiect „ Casierii Inteligente”-  în implementare / livrare ; 

• Proiect  „SmartCity Inițiativa”, în procedură / analiza DUAE ;   

• Dezvoltări aferente platformei de Buletin Online - DEP ; 

• Dezvoltări suplimentare aferente serviciilor electronice pe site-ul instituției. 
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Compartimentul Suport IT 

• Verificare și remediere probleme apărute echipamentele hardware din cadrul  

departamentelor  din PS3 aflate in folosinta in cadrul retelei topologice ( infrastructura 

end-user )  

• Întreținere și remediere probleme software  apărute la terminalele end-user  în toate 

sediile PS3 aferente structurii organizatorice institutionale. 

• Suport  de tip help desk  pentru personalul aflat in componenta PLS3  in vederea folosirii  

în mod util a  aplicațiilor software  aferente  pentru disciplina în construcții, procese 

verbale/ contravenții, dispecerat operational ; 

• Administrare, întreținere site web instituțional  și gestionare afișe de pe avizierul 

electronic al instituției, 

• Asigurarea de suport de tip help-desk institutional departamentelor organizationale 

aferente sesizariilor primite zilnic  

• Asigurarea restabilirii conexiuniilor retelistice in urma reorganizariilor  departamentale 

din cadrul institutiei ( relocari tehnica de calcul, restabilire conxiuni la intranet ) 
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