
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Opera

 

     

„Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor 
administrative 

Municipiul Hunedoara anun
pentru simplificarea procedurilor administrative 
529/cod SMIS 126237 

Data începere proiect: 
Perioada de implementare: 
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 
Valoarea eligibilă nerambursabilă:
          - 2.072.800,65 lei valoare eligibilă nerambursabilă din 
         - 317.016,57 lei valoare eligibilă nerambursabilă din
- 48.771,78 lei cofinanțare eligibil

local. 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-
dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică 
cetățeni la nivelul administrației publice din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritar
„Administrație publică și sistem judi
„Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația public
procesele orientate către beneficiari în concordan

Obiectivul general al proiectului:
eficientizarea activității la nivelul Municipiului Hunedoara, prin simplificarea procedurilor 
administrative și reducerea biro
back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) 
pentru serviciile publice furnizate

Obiectivele specifice ale proiectul
1.OS1. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetă

cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetă
din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), 
cât si front-office. În acest sens este avută în vedere achizi
platforme integrate (portal web, aplica
electronice complete (inclusiv plată
pentru managementul fluxurilor de lucru 
unui terminal interactiv de tip self

2.OS3. Dezvoltarea cunostin
Hunedoara, în vederea sprijinirii m
formarea/instruirea, evaluarea/testarea 
dobândite pentru 50 persoane din cadrul grupului 
soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului

 

at din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativ
2014-2020 

 

                                                         Data: 13.12.2018

LANSAREA PROIECTULUI  
ii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor 

administrative și reducerea birocrației” 
 

anunță demararea proiectului „Soluții informatice integrate 
pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației

ncepere proiect: 12.12.2018 
Perioada de implementare: 24 de luni 
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.438.589,00 lei  
Valoarea eligibilă nerambursabilă: 2.389.817,22 lei din care:  

00,65 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
317.016,57 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul na

țare eligibilă a beneficiarului - contribuție proprie din bugetul 

țat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
-2020, POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai pu

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru 
țeni la nivelul administrației publice din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritar

și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1 
și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 

procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP” 
Obiectivul general al proiectului: consolidarea capacită

ții la nivelul Municipiului Hunedoara, prin simplificarea procedurilor 
birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva

ocedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) 
pentru serviciile publice furnizate 

ale proiectului: 
Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondența 

simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetă
office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), 

office. În acest sens este avută în vedere achiziția si implementarea unei 
latforme integrate (portal web, aplicații pentru dispozitive mobile) pentru servicii 

ctronice complete (inclusiv plată electronică și semnatură electronic
pentru managementul fluxurilor de lucru și activităților aferente serviciilor el

interactiv de tip self-service pentru servicii electronice.  
OS3. Dezvoltarea cunostințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiului 

Hunedoara, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avut
formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competen

pentru 50 persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce prive
iilor informatice implementate în cadrul proiectului.  

 
ional Capacitate Administrativă 

Data: 13.12.2018 

ii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor 
 

ții informatice integrate 
și reducerea birocrației”, cod SIPOCA 

Fondul Social European; 
bugetul național; 

ție proprie din bugetul 

țat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
pentru regiunile mai puțin 
ăsuri de simplificare pentru 

țeni la nivelul administrației publice din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2 
și transparente”, Obiectivul specific 2.1 

ă locală ce optimizează 

consolidarea capacității instituționale și 
ții la nivelul Municipiului Hunedoara, prin simplificarea procedurilor 

măsuri din perspectiva 
ocedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office 

țeni, în corespondența 
simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât 

office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), 
ția si implementarea unei 

ții pentru dispozitive mobile) pentru servicii 
electronică), a unei soluții 

ferente serviciilor electronice și a 
 

ilor personalului din cadrul Municipiului 
de proiect. Este avută în vedere 

i certificarea competențelor/cunostințelor 
, în ceea ce privețte utilizarea 



 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Opera

 

Rezultate preconizate: 
cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative 
pentru cetățeni implementate:  

1. Terminale interactive self
documente), plasate în locația cu cea mai mare accesibilitate din cadrul municipiului. 

2. Platformă integrat
servicii electronice complete (descărcare/completare/transmitere docume
electronică, semnatură electronică, notificări asupra stadiului demersului) cu un nivel 5 de 
sofisticare. 

3. Cunostințe și abilit
locale îmbunatățite, în vederea sprijinirii m
specific - 50 de persoane din cadrul grupului 
utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului. Persoanele în cauza vor fi 
evaluate si vor primi un certificat d
va realiza instruirea prin personalul (formatori) sau specializat.

 
Date de contact: Manager de proiect Udrea Monica, Compartiment Informatic

Tehnică de Calcul din cadrul Prim
331128, Municipiul Hunedoara, jude
poca@primariahunedoara.ro, www.primariahunedoara.ro

at din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativ
2014-2020 

 

: - Proceduri simplificate pentru reducerea birocra
țeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative 

 
Terminale interactive self-service pentru servicii el

ția cu cea mai mare accesibilitate din cadrul municipiului. 
integrată (portal web, aplicație pentru dispozitive mobile) pentru 

servicii electronice complete (descărcare/completare/transmitere docume
electronică, semnatură electronică, notificări asupra stadiului demersului) cu un nivel 5 de 

țe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice 
țite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv 

50 de persoane din cadrul grupului țintă vor fi instruite în ceea ce priveste 
țiilor informatice implementate în cadrul proiectului. Persoanele în cauza vor fi 

evaluate si vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatic integrat, care 
va realiza instruirea prin personalul (formatori) sau specializat. 

Date de contact: Manager de proiect Udrea Monica, Compartiment Informatic
de Calcul din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul Libert

331128, Municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, tel. 0254.712251, fax 0254.71
poca@primariahunedoara.ro, www.primariahunedoara.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
DAN BOBOUȚANU 

 

 

 
ional Capacitate Administrativă 

Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru 
țeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative 

service pentru servicii electronice (depunere 
ția cu cea mai mare accesibilitate din cadrul municipiului.  

ie pentru dispozitive mobile) pentru 
servicii electronice complete (descărcare/completare/transmitere documente, plată 
electronică, semnatură electronică, notificări asupra stadiului demersului) cu un nivel 5 de 

țile și instituțiile publice 
iunilor vizate de acest obiectiv 

instruite în ceea ce priveste 
țiilor informatice implementate în cadrul proiectului. Persoanele în cauza vor fi 

in partea furnizorului sistemului informatic integrat, care 

Date de contact: Manager de proiect Udrea Monica, Compartiment Informatică și 
dul Libertății, nr. 17, cod 

ul Hunedoara, tel. 0254.712251, fax 0254.716087, e-mail 


