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Lansarea proiectului “SoluŃii informatice integrate pentru simplificarea
procedurilor administrative şi reducerea birocraŃiei la nivelul
Municipiului Orăştie”, cod SIPOCA 659/cod MySMIS 129575

Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul OperaŃional Capacitate Administrativă şi Municipiul Orăştie în calitate de
beneficiar, au semnat în data de 24.06.2019 Contractul de finanŃare nr. 375 pentru proiectul
“SoluŃii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative şi reducerea
birocraŃiei la nivelul Municipiului Orăştie”, cod SIPOCA 659/cod MySMIS 129575.
Proiectul este finanŃat din Fondul Social European, în cadrul Programului OperaŃional Capacitate
Administrativă (POCA) 2014-2020, Componenta 1: CP 12/2018 pentru regiunile mai puŃin
dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru
cetăŃeni la nivelul administraŃiei publice locale din regiunile mai puŃin dezvoltate, Axa Prioritară:
AdministraŃie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, OperaŃiunea: Introducere de
sisteme şi standarde comune în administraŃia publică locală ce optimizează procesele orientate
către beneficiari în concordanŃă cu SCAP.
Scopul proiectului îl reprezintă consolidarea capacităŃii instituŃionale şi eficientizarea activităŃii la
nivelul Municipiului Orăştie prin simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraŃiei
pentru cetăŃeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne
de lucru, digitalizarea arhivelor) şi front-office pentru serviciile publice furnizate.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
•
•

ÎmbunătăŃirea procesului de planificare strategică şi alocare a resurselor în cadrul
Municipiului Orăştie prin introducerea unui sistem intern managerial certificat.
Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăŃeni, în corespondenŃă cu Planul
integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăŃenilor din
perspectiva front-office, dar şi back-office prin achiziŃia şi implementarea unei platforme
integrate (portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu
documente, registratură electronică şi management arhivă fizică de documente) care va
furniza digital fluxurile informaŃionale ale instituŃiei, în scopul eficientizării procesării
documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaŃionale ale instituŃiei.
Astfel se vor reduce întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităŃilor
operative şi se va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul
Orăştie. De asemenea, se are în vedere retro-digitalizarea unui număr a 40.000 de dosare
aflate în arhiva clasică şi cu valoare operaŃională prezentă pentru a facilita rezolvarea
cererilor cetăŃenilor în curs de soluŃionare.

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

•

Dezvoltarea cunoştinŃelor şi abilităŃilor personalului din cadrul Municipiului Orăştie, în
vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea,
evaluarea/testarea şi certificarea competenŃelor/cunoştinŃelor dobândite pentru 50 de
persoane din cadrul grupului Ńintă, în ceea ce priveşte utilizarea soluŃiilor informatice
implementate în cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 3.216.101,00 lei.
Valoarea totală eligibilă este de 3.216.101.00 lei din care:
• 2.733.685,85 lei finanŃare nerambursabilă din Fondul Social European;
• 418.093,13 lei finanŃare nerambursabilă din bugetul naŃional;
• 64.322,02 lei finanŃarea eligibilă a Municipiului Orăştie.
Rezultate estimate:
 Sistem de management al performanŃei şi calităŃii implementat în Primăria Municipiului
Orăştie;
 Proceduri simplificate pentru reducerea birocraŃiei pentru cetăŃeni la nivel local prin
implementarea instrumentelor informatice dedicate eficientizării şi simplificării
procedurilor pentru cetăŃeni. Dintre acestea, amintim: sistem de colectare şi votare
proiecte propuse de cetăŃeni, portal web pentru servicii electronice, procese digitale de
administrare a documentelor şi fluxuri cu livrare electronică, sisteme de management şi
evaluare a performanŃei, un site al primăriei modernizat adaptat preluării informaŃiilor
existente pentru orice dispozitive şi elemente de accesibilitate pentru persoanele cu
dizabilităŃi;
 Crearea unei arhive retro-digitalizate a documentelor;
 Dobândirea de cunoştinŃe şi abilităŃi ale personalului din Primăria Municipiului Orăştie în
domeniul exploatării şi administrării sistemelor implementate.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, începând cu data de 24.06.2019.
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