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Finalizarea proiectului „ Planificarea strategică teritorială și soluții
integrate pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul
Municipiului Orăștie”, cod SIPOCA 809/cod MySMIS 136022

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și Municipiul Orăștie în calitate de
beneficiar, au semnat în data de 02.07.2020 Contractul de finanțare nr. 523 pentru proiectul
„Planificarea strategică teritorială și soluții integrate pentru simplificarea procedurilor
administrative la nivelul Municipiului Orăștie”, cod SIPOCA 809/cod MySMIS 136022.
Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă (POCA) 2014-2020, Componenta 1: CP 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate
– Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul
administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 2: Administrație
publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea: Introducere de sisteme și
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP.
Scopul proiectului la reprezentat consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității
la nivelul Municipiului Orăștie prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației
pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne
de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
•

•

•

Îmbunătățirea procesului decizional, de planificare strategica si alocare a resurselor în cadrul
Primăriei Municipiului Orăștie prin introducerea unui sistem de control intern managerial
(SCIM), elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbana (SIDU) 2021 - 2027, plan de
mobilitate urbana durabila (PMUD) 2021 - 2023.
Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetățeni, in corespondenta cu Planul
integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din
perspectiva back-office: adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor, cat
si din perspectiva front-office, luând in considerare competentele partajate ale autorităților
administrație publice locale care vizează: Spitalul Municipal Orăștie si Serviciul Public de
Asistenta Sociala Orăștie
Dezvoltarea cunoștințelor si abilitaților personalului din cadrul UAT Orăștie si a domeniilor
partajate: Spitalul Municipal Orăștie si Serviciul Public de Asistenta Sociala, in vederea
sprijinirii masurilor vizate de proiect. Este avuta in vedere formarea/instruirea,
evaluarea/testarea si certificarea competentelor/cunoștințelor dobândite pentru 70
persoane din cadrul grupului ținta cu privire la implicațiile conceptului de planificare
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strategica si evaluare a deciziilor la nivelul administrației publice locale si prin efectuarea
de schimburi de experiența si networking cu autorități/instituții/organisme ale
administrațiilor publice naționale/internaționale pentru 12 persoane.
Valoarea totală a proiectului este de 3.564.910,30 lei din care:
•
3.493.612,09 lei fonduri europene nerambursabile;
•
71.298,21 lei cofinanțarea Municipiului Orăștie.
Rezultate obținute:
• Platforma informatică front-office de tip „portal” pentru asigurarea accesului online la
serviciile gestionate exclusiv de Primăria Municipiului Orăștie
• Ordine și siguranță publică portal pentru sesizări front-office poliția locală, servicii frontoffice de sesizări privind violența domestică
• Modul Urbanism: se asigură funcționalitatea automatizată pentru emiterea certificatelor de
urbanism și a autorizațiilor de construcție, rapoarte INS, recepții lucrări si alte operațiuni
specifice, servicii front-office de consultare/depunere formulare urbanism, consultare
registru spații verzi.
• Modul asistentă socială: permite procesarea digitală a dosarelor, cu încărcarea informațiilor,
alte operațiuni de automatizare/eficientizare activitate.
• Modulul harta interactiva GIS – care permite accesul la o hartă în format web care asigură
acces la informații geografice
• Modul Poliție Locală: cu facilități de evidentă si gestionare a drumurilor si parcărilor locale.
Se permite verificarea validității autorizațiilor emise de primărie, pentru reducerea
deplasărilor în teren, în urma unor sesizări false.
• Modulul de management al documentelor și arhivă electronică - permite înregistrarea
documentelor, trimiterea și urmărirea acestora, emiterea de rapoarte de activitate pe
documente, utilizator.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 24 luni, respectiv 02.07.2020 – 01.07.2022
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