
 

 

DUMBRAVITA City App – ghidul tau digital! 

 

Domeniul: DIGITALIZARE  

Localizare: aplicație web, Android, iOS 

Durata implementare:  72h pentru creare instanță (structură) conform cerințelor beneficiarului și 1 lună (ofertare 
și formare, încarcare informații de către beneficiar (3-4 furnizori de servicii/oră)) 

Buget estimat: 14.400 ron anual (subscripție lunară de 1000 ron + tva pentru o populație sub 25000, 25 USD/one 
time cont Google, 100 USD/an cont Apple; peste 25000 locuitori subscripția este de 2000 ron + tva lunar) 

Beneficiari directi:   

 Localnici și vizitatori 
 Furnizori de servicii din proximitate 
 Primăria - fiind în contact permanent cu cetățenii 

Descrierea proiectului:   

Obiectiv: Crearea unui website dedicat (diferit de website-ul tipic de primărie) și a unui app mobil (Android, iOS) 
prin care utilizatorii pot afla informații utile în raza comunei Dumbrăvița (în prima faza), putând fi ulterior conectata 
cu alte aplicații din zona Timișoarei.  

Context: Dumbrăvița este în plină expansiune și ca atare paleta de informații, noutăți, evenimente si servicii de 
proximitate este tot mai larga. Hai sa ne cunoaștem vecinii si sa dam un boost afacerilor locale folosind servicii de 
proximitate. Astfel vom contribui la dezvoltarea comunei dar vom castiga si timp pretios. 

Cu ajutorul datelor, cetățenii influențează infrastructura orașelor, iar participarea și digitalizarea informațiilor 
publice reprezintă procese, iar nu rezultate. Cu alte cuvinte, nu se termină niciodată. Lumea testează diverse 
metode și instrumente de facilitare a comunicării dintre cetățeni, iar aplicatiile “city app” sunt unul dintre ele. 

Functii: Aplicatia poate fi folosita gratuit de catre localnici dar si vizitatori si cuprinde mai multe teme: 

 Educatie (gradinite, afterschool-uri, scoli, cluburi) 

 Sali de sport 

 Evenimente culturale si sportive (integrat in modul calendar) 

 Parcuri, trasee turistice (piste de biciclete in si in afara Dumbravitei) 

 Restaurante, cafenele, baruri 

 Unitati de cazare (hotel, pensiuni, apartamente, casa de oaspeti) 

 Magazine (grupate pe categorii – alimentar, farmacii, etc) 

 Servicii – diverse categorii (frizerii, cosmetica, reparatii) 

 Noutati si anunturi gestionate de Primarie 

 Orar si trasee pentru transport in comun 

 Modul raportare incidente – conectat la serviciul de politie 

 Ghid turistic audio – modul inclus dar inregistrarea se face contracost 

Pentru fiecare optiune se vor afisa informatii relevante (poze, text, adresa, telefon cu posibilitatea de apel, adresa 
de email cu posibilitatea de trimitere mail, pozitionare pe harta Google, indicatii rutiere). 



 

 

Alte optiuni: 
 Pentru furnizorii de servicii oferite exista posibilitatea de evaluare (5-star rating + recenzie text). 
 Filtre dispnibile in functie de distanta, ordine alfabetica sau evaluari. 
 Limba romana sau multi-language, cu mențiunea că și conținutul trebuie să fie tradus multi-language. 

Aceleasi informatii se vor regasi si pe o pagina web specifica ce poate fi legata de pagina oficiala a primariei. 
 

Administrare initiala: 

- Se creeaza un profil specific al Primariei (unul sau mai multi administrator) prin care se vor introduce datele 
furnizorilor de servicii (de educatie, horeca, magazine, farmacii, sport, etc)  si evenimente și/sau se pot acorda 
drepturi specifice fiecărui furnizor de servicii să-și introducă/actualizeze informațiile. 

- Voluntar sau angajat al primariei – pentru o prima introducere a datelor (informatii evenimente, servicii) 

Administrare ulterioara: 

- Administrare actualizare informatii (firme/PFA noi, oferte noi, inchidere de firme, introducere evenimente) – 
se pot face pe baza de solicitare de catre furnizori pe email catre contact@primaria-dumbravita.ro sau o adresa 
specifica pentru acest serviciu 

 

Exemple: Sibiu city app, Discover Timis app, Unde mergem, etc – dezvoltate pe platforma Eventya 

Vizualizare Agendă culturală și evenimente  

Expoziții, concerte, festivaluri, evenimente culinare sau sportive, puteți promova ceea ce considerați că este de 
interes pentru turiștii români sau internaționali.  

 

Vizualizare servicii locale de HoReCa, transport, agrement  

Platforma vă permite să creați orice tip de serviciu sau organizație pe care le considerați ca fiind reprezentative 
pentru informarea și promovarea turistică pe care o veți realiza. Mai mult de atât, platforma pe care o construiți 
cu Eventya, va fi una cu acces partajat, adică le veți putea da acces, dar și monitoriza, celor care se ocupă de 
promovarea respectivelor servicii, pentru a-și gestiona singuri noutățile de pe pagina lor.  

 



 

 

Vizualizare oferte și promoții din partea serviciilor locale  

Secțiunile de oferte din aplicațiile construite cu Eventya sunt printre cele mai căutate de turiști. Contul Dvs. de 
Platform Manager vă permite să monitorizați tot timpul ce oferte sunt prezente în sistem, publicate de către 
utilizatori cu drepturi de gestiune a unei pagini de servicii locale. 

 

Push Notification  

Trimiteți noutăți și sugestii de activități, evenimente și modalități deosebite pentru petrecerea unei vacanțe 
deosebite. Sistemul de Push Notification va retrezi tot timpul interesul celor care și-au instalat una din aplicațiile 
Dvs 

 


