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Finalizarea proiectului:
„Soluții informatice integrate pentru simpliﬁcarea procedurilor administrative
și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Onești”
Cod MySMIS 128863/Cod SIPOCA 638
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Onești, în calitate de beneﬁciar, anunță
ﬁnalizarea cu success a proiectului cu titlul: „Soluții informatice integrate pentru simpliﬁcarea
procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Onești”, cod MySMIS
128863/cod SIPOCA 638.
Proiectul a fost coﬁnanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: ”Administrație publică și
sistem judiciar accesibile și transparente”, Operațiunea “Introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneﬁciari în
concordanță cu SCAP”.
Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între 02.08.2019 – 02.10.2021.
Valoarea totală aprobată este de 2.772.679,34 de lei, din care valoarea eligibilă
nerambursabilă a fost de 2.717.225,75 lei. Valoarea conﬁnanțării Beneﬁciarului a fost de 55.453,59
lei.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității instituționale și
eﬁcientizarea activității la nivelul Municipiului Onești 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.
Obiectivele speciﬁce ale proiectului au fost:
1.
Implementarea unor măsuri de simpliﬁcare pentru cetățeni, în corespondența cu Planul
integrat pentru simpliﬁcarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva frontoﬃce, dar și back-oﬃce prin achiziția și implementarea unei platforme integrate (portal web,
arhivare electronică, captură documente, ﬂuxuri de lucru cu documente, registratură electronică și
management arhivă ﬁzică de documente) care va furniza digital ﬂuxurile de lucru de bază din cadrul
instituției, în scopul eﬁcientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot aparea în
ﬂuxurile informaționale ale instituției, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact
asupra activitâților operative și va asigura accesul online la serviciile publice.
2.
Dezvoltarea cunostiințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiul Onești, în vederea
sprijinirii măsurilor vizate de proiect prin formarea/instruirea,evaluarea/testarea și certiﬁcarea
competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 50 persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce
privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.
Astfel, în urma implementării proiectului au fost achiziționate:
- echipamente IT (servere, UPS, Fiewall, Switch) pentru platforma de acces, procesare,
stocare documente și înregistrări
- un pachet licențe pentru platforma integrată
- aplicație software Portal Web
* Aplicație software de management documente
* Aplicație software pentru managementul uniﬁcat al securitătii
* Aplicație back-up
* Aplicație antivirus
- servicii de instruire a utilizatorilor platformei integrate
- servicii de arhivare electronică a documentelor din cadrul primăriei (procesare și stocare
documente)
- servicii de informare și publicitate pentru diseminarea rezultatelor proiectului
Grup țintă:
Grupul țintă a inclus 268 angajați ai Primăriei Municipiului Onești, din care 2 demnitari, 116 de
persoane ocupând funcții publice, 52 persoane reprezentând personal contractual (conform
organigramei din 2018), respectiv 21 consilieri locali. A fost avută în vedere formarea/instruirea,
evaluarea/testarea și certiﬁcarea competentelor/cunoștințelor dobândite pentru 50 persoane din
cadrul grupului țintă, în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul
proiectului. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea cu componentele
soluției informatice implementate, prin însușirea cunoștințelor necesare utilizării aplicațiilor,
deprinderea funcționalităților și a modului de folosire a acestora, înțelegerea implicațiilor și
avantajelor raportate la realizarea obiectivelor speciﬁce aferente proiectului. Modulul de instruire a
utilizatorilor/administratorilor platformei informatice a inclus o secțiune privind dezvoltarea
durabilă – măsuri privind importanta protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu
și tema schimbărilor climatice; respectiv o secțiune cu privire la egalitatea de șanse și
nediscriminarea și egalitatea de gen - masuri privind promovarea egalității de șanse între femei și
bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică,
religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.
În ﬁnal, proiectul implementat va contribui la debirocratizarea administrației publice locale
oferind posibilitatea cetățenilor de a beneﬁcia într-un timp cât mai scurt de documentele solicitate,
în format ﬁzic sau în format electronic.
Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Onești, Bdul Oituz nr. 17 sau la telefon 0234/324243

