
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală (GAL) Valea  Buzaului   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Dotarea cu echipamente IT pentru 
eficientizarii actului administrativ in 
comuna Viperesti 

Denumirea 
proiectului 

• Scopul acestui proiect este de a eficientiza 
actul administrativ, prin realizarea si 
implementarea a doua servicii publice online. 
Prin prezentul proiect se urmareste cresterea 
calitatii furnizarii acestora, cresterea 
numarului de utilizatori, cresterea gradului de 
acoperire pentru diferite categorii si a 
nivelului de dezvoltare. Serviciile publice 
online ce urmeaza a fi dezvoltate prin 
prezentul proiect, adresate cetatenilor si 
agentilor economici din comuna Viperesti 
sunt: 

•Servicii publice online de informare si 
implicare activa a cetatenilor comunei 
Viperesti, abonati la site-ul primariei prin 
serviciul newsletter 

•Servicii publice online de informare si 
implicare activa a persoanelor juridice cu 
sediul in comuna Viperesti, abonate de site-ul 
primariei prin serviciul newsletter. 

Descrierea 
proiectului  

•Obiectivul general al proiectului este de a 
eficientiza actul administrativ si de a 
promova interactiunea intre sectorul public si 
cetateni, respectiv agenti economici, prin 
realizarea de servicii publice online. 

Obiective 

•A fost dotata primaria Comunei Viperesti cu 
2 laptopuri, 5 pc-uri, o multifunctionala si un 
sistem NAS HDD si au fost realizate cele doua 
servicii publice online 

Rezultate 

 

•Proiectele ce au doar achizitie publica sunt 
mai usor de implementat pentru ca nu 
necesita proiect tehnic si alte autorizatii si 
avize 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  
ROMANIA REGIUNEA Sud-
Est; Judet Buzau; Comuna 

Viperesti 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 /2013, 

art. 5 

Domeniul de intervenție 

sporirea accesibilitatii, a 
utilizarii si a calitatii 

tehnologiilor informatiei si 
comunicatiilor (TIC) in 

zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabil 

9 184,19 euro  

Valoarea contribuției 
private - 

Perioada de implementare 
a proiectului 33 luni 

Beneficiarul proiectului 
Comuna Viperesti 

Date de contact :comuna 
Viperesti, judet BUZAU  

Telefon/Fax:0238799245/0
238799334 


