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Lansare proiect “Fundamentarea deciziilor și măsuri pentru 

simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul  
UAT Municipiul Bistrița” 

 
Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Bistrița, în calitate de Beneficiar, 

anunță lansarea proiectului „Fundamentarea deciziilor și măsuri pentru simplificarea 
procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul UAT Municipiul Bistrița”, cod SIPOCA 
687/cod MySMIS 128636.  

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional 
Capacitate Administrativă 2014 – 2020, POCA/471/2/1 (CP12/2018 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”, în 
cadrul Obiectivului specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 
concordanță cu SCAP”. 
 
Data începere proiect:  octombrie 2019 
Perioada de implementare: 15 luni 
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.605.038 lei  
Valoare eligibilă nerambursabilă: 1.572.937,24 lei din care: 

- 1.364.282,30 valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 
- 208.654,94 valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national; 
- 32.100,76 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului-contribuție proprie din bugetul local. 

 
Obiectivul general al proiectului: Reducerea birocrației și îmbunătățirea procesului de luare 
a deciziei prin introducerea unor metode și sisteme coerente de planificare bugetară. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului  
 1.Simplificarea interacțiunii cetățenilor cu administrația publică locală și creșterea 
transparenței în luarea deciziilor prin implementarea de instrumente informatice de 
eGuvernare. 
 2.Imbunătățirea procesului de alocare a resurselor în cadrul municipiului Bistrița prin 
implicarea cetățenilor și introducerea unui sistem modern de planificare bugetară, evaluare 
ex-ante și prioretizare a investițiilor, cu ajutorul instrumentelor informatice. 
 
Rezultate preconizate:  

1.Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local 
corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni 
implementate: soluții informatice pentru servicii online pentru cetățeni implementate 
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inclusiv achiziționarea de echipamente și sistem de operare necesare pentru funcționarea 
soluțiilor pentru servicii online. 

2.Cunostințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale 
îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific: 
personal format în domeniul planificare bugetară. 

Pentru realizarea acestor obiective vor fi necesare următoarele activități: 
a) Dezvoltarea competențelor personalul aparatului de specialitate al Primarului și 

aleșilor locali din municipiul Bistrița în domeniul planificării bugetare - organizarea sesiunilor 
de instruire în domeniul planificare bugetară pentru personalul aparatului de specialitate al 
Primarului și aleșii locali din municipiul Bistrița ; 

b) Achiziționarea și furnizarea de soluții informatice pentru servicii online pentru 
cetățeni – implementare soluții pentru servicii online pentru cetățeni ; 

c) Informare și publicitate. 
Cursurile vor permite dezvoltarea cunoștințelor și abilităților referitoare la procesul 

planificării bugetare și strategice și a altor instrumente strategice de decizie, 
constientizarea importanței și a rolului consultărilor publice, a folosirii efective a acestor 
instrumente în activitatea instituțiilor publice locale, încurajarea încheierii de parteneriate 
și colaborări cu alte instituții publice. Instruirea contribuie la pregătirea funcționarilor 
publici pentru implementarea pe termen lung a strategiilor locale și utilizarea instrumentelor 
informatice în era digitală. 

Instrumentele informatice achiziționate în cadrul proiectului vor fi integrate cu 
sistemele software deja existente în cadrul Primăriei, respectiv aplicațiile de urbanism, 
circuit intern de documente, GIS. Infrastructura hardware achiziționată va fi integrata în 
rețeaua de calculatoare a UAT Municipiul Bistrița și va contribui la creșterea capacității de 
utilizare a serviciilor digitale, atât pentru cetățeni cât și pentru angajații proprii, consilieri 
locali și aparat Primar. 
 
 
 
 


