
 

 

 

Lansare proiect Solu

procedurilor administrative 

Unitatea Administrativ 

anunță lansarea proiectulului

procedurilor administrative 

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Opera

Capacitate Administrativă 2014

accesibile și transparente”, 

standarde comune în administra

beneficiari în concordanță cu SCAP"

Durata de implementare

Valoarea totală eligibilă a proiect

Valoarea eligibilă nerambursabilă

- 2.072.800,65 lei 
- 317.016,57 lei cofinan

 Valoarea eligibilă cofinan
Obiectivul general al proiectului:

eficientizarea activității la nivelul Municipiului Hunedoara, prin simplificarea procedurilor 

administrative și reducerea birocra

back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) 

pentru serviciile publice furnizate

Rezultate preconizate

cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative 

pentru cetățeni implementate: 

 Platformă integrată (portal web, aplica
electronice complete (descărcare/completare/transmitere documente, plat
semnatură electronică, notificări asupra stadiului demersulu

 2 Terminale interactive self
documente), plasate în locații cu cea mai mare accesibilitate din cadrul 

 50 de persoane din cadrul grupului 
soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului. 

 
Date de contact

Udrea Monica

Municipiu

Tel: 0254.712251, fax 0254.716087,

E-mail
 

Proiect cofinan
Programul Opera

 

 www.poca.ro 

roiect Soluții informatice integrate pentru simplificarea 

procedurilor administrative și reducerea birocrației

Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Hunedoara, în calitate de 

ului „Soluții informatice integrate pentru simplificarea 

procedurilor administrative și reducerea birocrației”, cod SIPOCA 529/cod SMIS 126237

din Fondul Social European, în cadrul Programului Opera

Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar 

și transparente”,  în cadrul Obiectivului specific 2.1 "Introducerea de sisteme 

ndarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 

ță cu SCAP". 

Durata de implementare este de 24 de luni, începând cu data de 12.12.2018. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.438.589,00 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 2.389.817,22 lei din care: 

lei cofinanțare din Fondul Social European
cofinanțare din Bugetul național.  

cofinanțare Buget local : 48.771,78 lei 
Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacită

ții la nivelul Municipiului Hunedoara, prin simplificarea procedurilor 

birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din 

office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) 

pentru serviciile publice furnizate. 

Rezultate preconizate: Proceduri simplificate pentru reducerea birocra

te cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative 

țeni implementate:  

Platformă integrată (portal web, aplicație pentru dispozitive mobile) pentru servicii 
electronice complete (descărcare/completare/transmitere documente, plat
semnatură electronică, notificări asupra stadiului demersului) cu un nivel 5 de sofisticare;

2 Terminale interactive self-service pentru servicii electronice (depunere 
ții cu cea mai mare accesibilitate din cadrul 

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

  
Date de contact:  

Udrea Monica - Manager de proiect 

Municipiul Hunedoara  

0254.712251, fax 0254.716087, 

mail: monica.udrea@primariahunedoara.ro, poca@primariahunedoara.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014

Comunicat de presă 

 
  

 

Data: 05.02.2019 

ții informatice integrate pentru simplificarea 

și reducerea birocrației 

, în calitate de Beneficiar, 

ții informatice integrate pentru simplificarea 

cod SIPOCA 529/cod SMIS 126237. 

din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional 

ție publică și sistem judiciar 

în cadrul Obiectivului specific 2.1 "Introducerea de sisteme și 

ția publică locală ce optimizează procesele orientate către 

, începând cu data de 12.12.2018.  

2.438.589,00 lei.  

lei din care:  

Fondul Social European; 

onsolidarea capacității instituționale și 

ții la nivelul Municipiului Hunedoara, prin simplificarea procedurilor 

țeni, implementând măsuri din perspectiva 

office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office 

Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru 

te cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative 

ție pentru dispozitive mobile) pentru servicii 
electronice complete (descărcare/completare/transmitere documente, plată electronică, 

i) cu un nivel 5 de sofisticare; 
service pentru servicii electronice (depunere 

ții cu cea mai mare accesibilitate din cadrul municipiului; 
țintă vor fi instruite în ceea ce priveste utilizarea 

 

, poca@primariahunedoara.ro  

țat din Fondul Social European prin 
014-2020! 

mailto:monica.udrea@primariahunedoara.ro
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