ANUNŢ DE PRESĂ
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”
Servicii on-line
(de e-Guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri
prin intermediul unui portal dedicat
- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –
Bucureşti, .....................
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI, cu sediul în Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b,
Tronson II+III, Sector 3, Cod Poştal 030837, Bucureşti, a implementat, începând cu data de 31 iulie
2009, proiectul “Servicii on-line (de e-Guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin
intermediul unui portal dedicat“, cod SMIS – CSNR 5064, co-finanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 89/321/31.07.2009, încheiat cu Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE, pentru
Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management, proiectul devenind funcţional începând
cu data de 1 februarie 2012. Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 66.554.192,67 lei, din
care asistenţa financiară nerambursabilă 21.498.682,07 lei.
Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea de noi servicii publice on-line, creşterea
complexităţii şi eficienţei serviciilor publice oferite on-line de ONRC mediului de afaceri (Government to
Business - G2B), cetăţenilor (Government to Citizen - G2C), şi administraţiei publice (Government to
Government - G2G), servicii flexibile şi orientate către nevoile specifice ale solicitanţilor, prin intermediul
unui portal dedicat şi a fost subsumat strategiei de informatizare a sistemului judiciar (2005-2009), prin
creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi serviciile publice oferite
mediului de afaceri prin mijloace electronice.
Proiectul a fost implementat în Bucureşti şi în judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa,
Botoşani, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj,
Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş,Mehedinţi, Mureş, Neamţ,
Olt, Prahova, Suceava, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Timiş, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, pe
o durată de 24 luni.

