
 

 

 

 

Finalizarea proiectului “Soluții informatice integrate pentru 

simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației 

la nivelul Municipiului Orăștie”, cod SIPOCA 659/cod MySMIS 

129575 

 

 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 24.06.2019 Contractul de finanțare nr. 375 

pentru proiectul “Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor 

administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Orăștie”, cod SIPOCA 

659/cod MySMIS 129575.  

Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Componenta 1: CP 12/2018 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: 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 l-a 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.  

 

Rezultate finale: 

✓ Implementarea și obținerea certificatului privind sistemul de management al 

performanței și calității SR EN ISO 9001 : 2015; 

✓ Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local prin 

implementarea instrumentelor informatice dedicate eficientizării și simplificării 

procedurilor pentru cetățeni, constând din:  

➢ Sistem informatic de management documente și modul de arhivare 

electronică, DocManager; 

➢ Sistem de management și evaluare a performanței prin implementarea 

modulului de tip dashbord cu privire la timpii de funcționare și calitatea 

serviciilor livrate; 
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➢ Sistem de colectare și votare proiecte propuse de cetățeni; 

➢ Modernizarea și adaptarea site-ului UAT Municipiul Orăștie, orastie.info.ro, 

pentru îmbunătățirea accesului la informații și la servicii electronice. 

✓ Inventarierea documentelor, arhivarea fizică și retro-digitalizarea documentelor 

arhivate; 

✓ Instruirea utilizatorilor noilor instrumente electronice din cadrul UAT Municipiul 

Orăștie pentru dobândirea de cunoștințe și abilități necesare 

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.014.597,11 lei. 

Valoarea totală eligibilă a fost de 3.014.597,11 lei din care:  

• 2.562.407,54 lei finanțare nerambursabilă din Fondul Social European; 

• 391.897,63 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național; 

• 60.291,94 lei finanțarea eligibilă a Municipiului Orăștie. 

 

 

Data începerii proiectului a fost 24.06.2019 iar data finalizării lui este 24.08.2021. 
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