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Finalizare proiect  

“Fundamentarea deciziilor și măsuri pentru simplificarea procedurilor 

administrative pentru cetățeni la nivelul  

UAT Municipiul Bistrița” 

 

Municipiul Bistrița anunță finalizarea proiectului „Fundamentarea deciziilor și măsuri pentru 

simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul UAT Municipiul Bistrița”, cod 

SIPOCA 687/cod MySMIS 128636 prin prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 

2020, Axa prioritară 2. Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul 

specific 2.1. Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. 

 Valoarea totală a proiectului este de 1.605.038 lei, din care: 1.572.937,24 lei reprezintă 

asistenţă financiară nerambursabilă iar 32.100,76 lei reprezintă contribuţia proprie din bugetul local. 

 Proiectul, implementat în perioada 01.10.2019 - 01.04.2021, a avut ca obiectiv  general 

reducerea birocrației și îmbunătățirea procesului de luare a deciziei prin introducerea unor metode 

și sisteme coerente de planificare bugetară, obiectivele specifice fiind  simplificarea interacțiunii 

cetățenilor cu administrația publică locală și creșterea transparenței în luarea deciziilor prin 

implementarea de instrumente informatice de e-Guvernare și îmbunătățirea procesului de alocare a 

resurselor în cadrul municipiului Bistrița prin implicarea cetățenilor și introducerea unui sistem 

modern de planificare bugetară, evaluare ex-ante și prioritizare a investițiilor, cu ajutorul 

instrumentelor informatice. 

Prin activitățile derulate în perioada de implementare a proiectului au fost atinse rezultatele 

așteptate estimate la momentul depunerii cererii de finanțare, respectiv implementarea de soluții 

informatice pentru servicii online pentru cetățeni inclusiv achiziționarea de echipamente și sistem 

de operare necesare funcționării soluțiilor online precum și formarea unui număr de 30 persoane în 

domeniul planificării bugetare. 

Rezultatele obținute vor contribui la creșterea capacității de utilizare a serviciilor digitale 

atât pentru cetățeni cât și pentru angajații proprii și consilieri locali și vor fi  valorificate prin 

transferul de cunoştinţe dobândite de către beneficiari în urma participării la sesiunile de instruire 

către ceilalţi angajaţi ai primăriei. 

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare cu privire la proiect este domnul 

Chirleșan Nicolae – manager de proiect, telefon 0263/223923, int. 343, e-mail: 

chirlesan.nicolae@primariabistrita.ro. 
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