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MAGYAR, NÉMET, OROSZ, SZERB ÉS ANGOL NYELVŰ VÁLTOZAT IS KÉSZÜLT A REGISTA PLATFORMJÁHOZ

Magyarul is megoldható a digitális ügyintézés
Magyar, német, orosz és szerb
nyelven is elérhető a közintézmények digitális ügyintézését
szolgáló Regista platform a
fejlesztők bejelentése szerint. A bővítéssel a magyar
anyanyelvű polgárok és helyi
önkormányzatok közötti ügyintézést is könnyítenék.
» PAP MELINDA

M

agyarul is elérhetővé tette a közintézmények és a
felhasználók számára az
elektronikus ügyintézést lehetővé tevő Regista platformot az azt
fejlesztő cég. A Zitec IT társaság
szerkesztőségünkhöz
eljuttatott
közleményében rámutat: a román
kisegyesülés (Havasalföld és Moldva egyesülésének 162. évfordulója)
alkalmából több kisebbségnek a
nyelvén, így magyarul, németül,
oroszul és szerbül is elérhetővé tette
a közintézmények digitalizációját
elősegítő portálját. A cég közleménye szerint így azoknak a polgár-

»

A magyar,
német, orosz és
szerb nyelvű változat beüzemelésével megkönynyítjük azoknak
a közösségeknek
a közintézményekkel történő
kommunikációját, ahol a lakosok anyanyelvükön tartják a
kapcsolatot a
helyi önkormányzatokkal.

mesteri hivataloknak az ügyintézése,
melyek használják a Regista digitális
rendszerét, most már az említett kisebbségek nyelvén is elérhetővé vált.
A fejlesztők szerint a magyar, német,
orosz és szerb verzió mellett a platformhoz egy angol változat is készült,
mely elsősorban a Romániában élő
külföldiek digitális ügyintézését segítené elő.
A Zitec tájékoztatása szerint a 2020as év vízválasztó volt a vállalat számára, a járványhelyzet miatt ugyanis egyre több polgármesteri hivatal
kezdte el használni az elektronikus
ügyintézést lehetővé tevő rendszert.
Mint írták, a tavalyi év folyamán 37
százalékkal nőtt a platformot használó ügyfelek száma, akik 750 ezer euró
értékben bonyolítottak le üzleteket.
A platformot használó közintézmények között szerepel többek között a
kolozsvári közterület-fenntartó vállalat, több megyei sürgősségi kórház
és tanfelügyelőség is. Emellett tavaly
novemberben a cég képviselői az
ország több mint tíz megyéjében kerestek fel polgármesteri hivatalokat,
hogy bemutassák számukra digitális
megoldásaikat. „A Regista egy, az or-

a közintézmények, kormányintézmények és vállalatok ügyintézését
azáltal, hogy lehetőséget teremt a
hivatalos iratok elektronikus formában történő iktatására, kezelésére. A
rendszer a különböző intézmények
osztályai közötti online kommunikációt is lehetővé teszi, akárcsak a
közalkalmazottak és lakosok közötti
online ügyintézést. A közlemény szerint a rendszert jelenleg mintegy 600
romániai közintézmény és vállalat
használja, és több mint 11 ezer egyéni felhasználója van, akik eddig több
mint 11 millió hivatalos iratot iktattak.
A platform magyar verziójának kidolgozásával a fejlesztők vélhetően a
székelyföldi önkormányzatokat igyekeznek megcélozni, jelenleg ugyanis
Hargita megyéből egyetlen polgármesteri hivatal sem használja az alkalmazást, míg Kovászna megyéből
is csupán a zömében románok lakta
Bodzaforduló polgármesteri hivatala
alkalmazza. A platformot az erdélyi
megyék többségében nagyjából egy
tucatnyi önkormányzat használja, a
magyarlakta térségek közül a Maros
megyei Balavásár polgármesteri hivatalát említenénk.

szág valamennyi lakója által könnyen
alkalmazható megoldás, függetlenül
attól, hogy az illető milyen nyelven
beszél. A magyar, német, orosz és
szerb nyelvű változat beüzemelésével
megkönnyítjük azoknak a közösségeknek a közintézményekkel történő
kommunikációját, ahol a lakosok
anyanyelvükön tartják a kapcsolatot
a helyi önkormányzatokkal” – fogalmazott a közleményben Alexandru
Lăpușan, a Zitec vezérigazgatója és
társalapítója. Hozzátette, az új verziók révén ezek az állampolgárok
anyanyelvükön is elküldhetik kérvényeiket és panaszaikat az illető hivatalokhoz, illetve tanulmányozhatják
is a polgármesteri hivatalok és más
közintézmények által feltöltött dokumentumokat. A vezérigazgató rámutatott: mivel eddig valamennyi újítás
bevált, a továbbiakban is folytatják a
rendszer tökéletesítését, hogy ezáltal
is elősegítsék a romániai közigazgatás digitalizálását.
A Regista applikációja egyébként a
helyi közigazgatási szervek számára
teszi lehetővé a különböző közérdekű
dokumentumok digitális iktatását
és közzétételét. Célja felgyorsítani

Előtanulmány szükséges a vásárhelyi sétálóutcához
» SIMON VIRÁG

eghiúsulni látszik a Szabad Emberek Pártja (POL) marosvásárhelyi szervezetének terve, miszerint
már a jövő hónap elejétől kizárják a
gépjárműforgalmat a Bolyai utcából.
A közösségi oldalakon magyar és román csoportokban is szavazást hoztak létre a kezdeményezők, amelyben
arra voltak kíváncsiak, a városlakók
támogatják-e az utca lezárását. A
Ești din Târgu Mureș dacă (Marosvásárhelyi vagy, ha) elnevezésű csoportban 2692-en szavaztak igennel
a Bolyai utca lezárására, 1429-en ellenezték azt, és 107 szavazó bizonytalan volt. A Marosvásárhelyiek csoportban 1250-en értettek egyet azzal,
hogy lezárják a gépjárműforgalom
elől a szóban forgó utcát, és 216-an
nemmel voksoltak. Itt javaslatokat
is megfogalmaztak a hozzászólok,
egyebek mellett azt, hogy a meredek
Bolyai utca helyett a Vársétányt és a
vár környékét kellene gyalogosövezetté nyilvánítani. A marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testület
soros ülésének napirendjén azonban
nem szerepel ez a határozattervezet
(az ülés összehívóját a polgármesteri
hivatal honlapján lehet megtekinteni), így szinte biztos, hogy most nem
születik erről érdemi döntés.
Egyébként Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a megválasztását megelőző kampányidőszakban
támogatta, hogy a Bolyai utcát sétálóutcává alakítsák. A Székelyhon
kérdésére újfent kifejtette: készítettnek egy közlekedési tanulmányt a
lehetséges sétálóutcák kialakítása
kapcsán. Így pontos számadatokkal rendelkezhetnek arról, hogy a
belvárosban mekkora az autós forgalom, milyen módon lehet megol-

Kizárnák a gépjárműforgalmat a marosvásárhelyi Bolyai utcából, amely jelenleg tele van parkoló autókkal
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A Bolyai
utcát délutánonként szeretnék
lezárni, hiszen a
délelőtti forgalmat nincs hova
elvezeti.

dani egyes útszakaszok kikerülését,
és a sétálóutcák kialakítása hogyan
befolyásolná a gépjárműforgalmat.
A tanulmánynak választ kell adnia
arra is, hogy egy-egy útvonalat hogyan tudnak lezárni. „A tanulmányt
el kell fogadnia a városi közlekedésügyi bizottságnak, és azután hozzuk
meg a végleges döntéseket. Az Enescu utcát végleges lezárásra, a Bolyai
utcát részleges lezárásra javasoltuk.
A végleges döntések májusra lesznek
meg. Az Enescu utca eleje, a Kultúrpalota előtti tér – amely Marosvásár-

hely és Erdély legszebb szecessziós
tere –, most tömve van autókkal,
ezt szeretnénk felszabadítani” – fogalmazott az elöljáró. Hozzátette,
feltehetően már a nyáron lehetnek
itt rendezvények, kulturális események. Mint kifejtette, a Bolyai utcát
délutánonként szeretnék lezárni, hiszen a délelőtti forgalmat nincs hova
elvezeti. Ezt a programot májustól
szeretnék beüzemelni kísérleti jelleggel, valószínűleg az első időszakban csak péntektől vasárnapig délutánonként, majd hétköznapokon is.
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» RÖVIDEN
Kolozs és Temes még vörös zóna
Temesben és Kolozsban a legmagasabb a fertőzöttségi arány
– tájékoztatott tegnap a stratégiai
kommunikációs csoport (GCS), Romániában ez a két megye tartozik a
vörös övezethez. Temes megyében
3,48 az elmúlt 14 napban regisztrált új esetek száma ezer lakosra
vetítve (egy nappal korábban 3,52
ezrelék volt). Kolozs megye ismét a
vörös kategóriába tartozik, miután
hétfőre 3,07 ezrelékre emelkedett
az összesített esetszám a vasárnap
közölt 2,9 ezrelékhez képest. Tizenhárom romániai megye tartozik
a sárga, 27 a zöld övezethez. A
legalacsonyabb fertőzöttségi arányt
Buzău (0,54), Olt (0,5), Hargita
(0,62), Vrancea (0,61) és Iaşi (0,71)
megyében jegyezték.
Több mint 30 migránst fogtak
Harmincegy afganisztáni, szíriai
és pakisztáni illegális migránst tartóztattak fel az elmúlt 48 órában a
román–magyar határon – jelentette tegnap a román határrendőrség.
A nagylaki határátkelőnél azt követően ellenőrizték le egy gumiabroncsokat szállító kamion pótkocsiját,
hogy a török gépkocsivezető jelezte, míg a határátlépési formaságokkal volt elfoglalva, zajt hallott a
pótkocsiból. A határrendészet hét
felnőttet és három gyereket talált a
pótkocsiban elbújva. Az ugyancsak
Arad megyei Varsánd környékén
három román rendszámú gépkocsiban 12 szír állampolgárt találtak.
Egy Bulgáriából Olaszországba
tartó kamionban kilenc afgán és
pakisztáni állampolgárságú személyt találtak a nagylaki határőrök.
A migránsok ellen eljárást indítottak törvénytelen határátlépési
kísérlet gyanújával.

