INFORMARE
Privind proiectul „Optimizarea proceselor in concordanta
cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice la
nivelul Municipiului Deva”
In data de 01.04.2019 s-a semnat contractul de finantare nr.336 intre Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice-AMPOCA si Municipiul Deva, in calitate de
beneficiar, pentru proiectul „Optimizarea proceselor in concordanta cu Strategia pentru
Consolidarea Administratiei Publice la nivelul Municipiului Deva” cod SIPOCA 536/cod
MYSMIS 126422, finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa
2014-2020, axa prioritară 2 “Administrație publică și sistem judiciar accesibile și
transparente”, obiectivul specific 2.1. “Introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP”.
Proiectul va fi implementat de catre Municipiul Deva, in calitate de Beneficiar si
Asociatia Centrul pentru Dezvoltare Durabila Columna Craiova, in calitate de Partener.
Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacitatii institutionale si
eficientizarea activitatii la nivelul Municipiului Deva, prin fundamentarea strategica,
simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni,
implementand masuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de
lucru), si front office pentru serviciile publice furnizate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
 Implementarea unor proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei
pentru cetateni, in corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea
procedurilor administrative aplicabile cetatenilor, atat din perspectiva
back-office, cat si front-office.
 Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din cadrul Municipiului
Deva, in vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect.
 Introducerea unor mecanisme si proceduri standard implementate la nivel
local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen
lung.
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Rezultate preconizate ale proiectului:
 Metodologie de prioritizare a investitiilor la nivelul UAT Deva elaborata.
 Seturi de criterii pentru prioritizarea investitiilor in sectoarele de educatie,
turism, asistenta sociala, infrastructura de mediu si infrastructura de transport la
nivelul UAT Deva elaborate.
 Politici publice in domeniile educatie, turism, asistenta sociala, mediu si transport
nivelul UAT Deva elaborate si aprobate.
 Analize ex-post pentru politicile publice/strategiile/Hotararile de Consiliu Local
elaborate/aprobate incepand cu anul 2016 la nivelul UAT Deva.
 Analize de impact pentru actele administrative emise in cursul anului 2019 si 2020
la nivelul UAT Deva.
 Analize cost-beneficiu pentru proiecte de investitii propuse a fi finantate la nivelul
UAT Deva.
 Strategie de digitalizare a Primariei municipiului Deva elaborata si aprobata.
 Centru de inovare si imaginatie civica creat.
 Sistem informatic integrat pentru simplificarea procedurilor administrative si
reducerea birocratiei pentru cetateni.
 Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din UAT Municipiul Deva in
domeniile politicilor publice, comunicarii, aplicatiei de management al
documentelor si planificarii strategice.
Prin proiect angajatii Primariei municipiului Deva si ai serviciilor si institutiilor publice
din subordinea Consiliului Local Deva-personal de conducere si de executie vor participa
la cursuri de formare profesionala pentru dobandirea unui set de cunostinte aprofundate
in urmatoarele domenii: politici publice, comunicare, planificare strategica, domenii
relevante pentru obiectivul proiectului. Cursantii vor beneficia de o forma acreditata de
recunoastere a participarii si a dobandirii de competente specifice.
Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni incepand cu data de 01.04.2019.
Valoarea totala a proiectului este de 3.783.836,00 lei.
Asistenta financiara nerambursabila este de 3.708.159,28 lei.
Contributia proprie in proiect – Municipiul Deva 51.185,44 lei.
- Asociatia Centrul pentru Dezvoltare Durabila Columna 24.491,28 lei.
Implementarea proiectului va fi asigurata de o echipa de proiect constituita la nivelul
Municipiului Deva, in colaborare cu o echipa de proiect constituita la nivelul
partenerului-Asociatia Centrul pentru Dezvoltare Durabila Columna Craiova.
Informatii suplimentare: persoana de contact Isabela Baby Dud-Manager de proiectServiciul
Programe
Dezvoltare,
telefon
0254-233800,
email:isabela.dud@primariadeva.ro, www.primariadeva.ro.
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