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Mintegy száz Hargita me-
gyei közalkalmazott, 
helyi és megyei önkor-

mányzati alkalmazott és tisztségvi-
selő vett rész tegnap a Hargita me-
gyei prefektusi hivatal által szer-
vezett ACCES-projekt keretében 
tartott képzésen. A csíksomlyói 
Salvator konferenciatermében zaj-
ló képzést – Constantin Strujan 
alprefektus köszöntőszavai és La-
ura Luca projektmenedzser rövid 
projektbemutatója után – Bogdan 
Balaniscu tartotta.

Az ACCES-projekt – nevében 
a román kezdőbetűkből származ-
tatott szójátékként – a hozzáférhe-
tőséget, minőséget, kompetenciát, 
hatékonyságot és egyszerűséget 
kívánja megyénk közintézményei-
nek szolgáltatásaiban meghonosí-
tani. A Hargita megyei prefektusi 
hivatal által megnyert, de a román 
kormány mellett az Európai Unió 
szociális alapjának támogatását is 
élvező projekt keretében a tegnapi 
és mai nap két szeminárium, míg 
a jövő héten egy átfogó ötnapos 
kurzussorozat révén – az Európai 
Unió 2020-as fejlesztési stratégi-

ájával összhangban – próbálják 
felkészíteni a közintézményekben 
dolgozókat a fenntartható fejlő-
déssel, az esélyegyenlőséggel kap-
csolatos legfrissebb tudnivalókra, 
míg a jövő héten sorra kerülő te-
matikus kurzus az elektronikus 
ügyfélkapukról, a kormányzati 
portálokról és azok kezeléséről 
fog szólni. Utóbbi ugyanakkor a 
prefektusi hivatal reményei szerint 
nemcsak az ügyfelek, partnerek 
jobb eligazítását fogja szolgálni, 
de minőségi változást eredményez 
a Hargita megyében működő köz-
intézmények szolgáltatásaiban is.
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> Székely termékek közül választ a CBA 
üzletlánc. Hargita Megye Tanácsának koor-
dinálásával 230 féle termékmintát küldenek 
a magyarországi CBA üzletlánchoz azok a 
székelyföldi termelők, amelyek termékei iránt 
az idén tavasszal, a Maros megyei Ákosfalván 
tartott termékmustrán érdeklődést mutattak 
az üzletlánc képviselői. A tegnap Budapestre 
indult szállítmány többek között tésztafélé-
ket, lekvárokat, hús- és tejtermékeket, gyógy-
növényeket, valamint gyümölcslevet tartal-

mazott. A székelyföldi kézművesek ugyanak-
kor a termékmintáikról készített fényképeket 
postán küldik el az üzlethálózatnak. A Maros, 
Kovászna és Hargita megyéből beérkező 
mintákat a CBA szakemberei ellenőrzik, és 
amennyiben minőségileg megfelelőnek talál-
ják, a mennyiség egyeztetése után megrende-
lik azt a termelőktől. „Azt szeretnénk, hogy 
a székelyföldi termékek minél több üzletlánc 
polcain elérhetők legyenek, és ezáltal újabb 
munkahelyek létesüljenek ebben a térségben. 
Hiszünk abban, hogy az itteni hagyományos 
vagy akár ipari termékek versenyképesek, jó 

minőségűek, képesek pluszjövedelmet hozni 
az itt élők számára, és ezáltal hozzájárulnak az 
itthonmaradáshoz is” – nyilatkozta a termék-
minták útjára indításakor Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke. Hozzá-
tette: a jó minőségű székely termékek turis-
tacsalogatók is lehetnek. A mostani próbára 
küldött termékek közül a kiválasztottakat a 
CBA üzletlánc 3900 magyarországi üzleté-
ben fogják árusítani. A széles vevőközönség 
így Borboly reményei szerint hamarosan a 
székely termékek iránti igénynövekedésben is 
vissza fog köszönni.
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ÁtjÁRhatatlan RendszeReK

Államtitkári intő
az IT-cégeknek

a közintézmények számára kiépített számítógépes 
rendszerek átjárhatatlansága miatt kritizálta a legna-
gyobb hazai informatikai cégeket Moldován józsef 
távközlési államtitkár az aspen Intézet bukaresti kon-
ferenciáján.

HN-információ„A legfontosabb célunk, hogy megoldást találjunk 
a számítógépes rendszerek interoperabilitásának 
megteremtésére” – hangsúlyozta Moldován Jó-

zsef távközlési államtitkár az Aspen Intézet keddi bukaresti ke-
rekasztal-beszélgetésén. A Távközlési és Információs Társada-
lom Minisztériumának államtitkára A Digitális Jövő befektetési 
környezete Romániában című panelben tartott előadásában ki-
fejtette, ez a hiányosság abból fakad, hogy a Romániában jelen 
levő multinacionális IT-cégek jórészt arra fektettek hangsúlyt, 
hogy az adott projektek révén a közintézményekben integrált 
számítástechnikai rendszereket hozzanak létre, ugyanakkor 
viszont ezek összekapcsolhatóságára és átjárhatóságára nem 
törekedtek. „Önök félmunkát végeztek, Romániának ennél 
többre van szüksége” – bírálta a kerekasztalon részt vevő hazai 
IT-vállalatok képviselőit Moldován. 

A távközlési államtitkár hiányolta ugyanakkor a távlati 
gondolkodást, a víziót mind a számítástechnikai szektorban 
érdekelt privát, mind az állami szféra részéről, amelynek segít-
ségével kialakítható lenne a távközlési rendszerek működteté-
séhez szükséges digitális architektúra. Moldován szerint a szá-
mítástechnikában a gyorsaság, a naprakészség kulcsszó, ezért 
kiemelten fontos a távközlési rendszerek folyamatos megújítása. 
A Hargita megyei politikus ugyanakkor úgy vélte, a hazai IT-
vállalatok számára nagy kihívás a magasan képzett munkaerő, 
a számítástechnikai szakemberek itthon tartása, amihez vonzó 
munkafeltételek megteremtése szükséges. Mint hangsúlyozta, 
a közszféra számára is kiemelten fontos, hogy a magánszférá-
ban jó szakemberek dolgozzanak, ugyanakkor arra kérte fel a 
cégvezetőket, hogy proaktív módon álljanak hozzá az állami 
intézményekkel való kapcsolatukhoz, és ne várják el passzívan 
problémáik megoldását.

Az Európai Digitális Világ feltérképezése – Romániai terve-
zet a kormányzati és az üzleti élet fejlesztésére a digitális világban 
címmel szervezett találkozó fő célja, hogy párbeszéd formájá-
ban egységes perspektíva kialakítására adjon lehetőséget, amely 
konkrét politikai ajánlásként fogalmazódik majd meg. 
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A közintézmények 
szolgáltatását javítanák


