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DESCRIERE PROIECT 
 

Titlul proiectului: 

APLICAT – Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la 
Suceava 

Cod SIPOCA 626 

Cod MySmis2014: 128093 

Beneficiar: 

Municipiul Suceava  

Scopul proiectului: 

Consolidarea capacității Primăriei Municipiului Suceava de a asigura calitatea și accesul 
la serviciile publice oferite exclusiv de Primărie prin simplificarea procedurilor 
administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățeni. 

Obiectivele proiectului: 

OS1. Implementarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru 
cetățeni, în corespondență cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor 
administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva back-office 
(adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-
office. 

OS2.Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei 
Municipiului Suceava, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este 
avuta în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea 
competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 70 de persoane din cadrul 
grupului țintă, în ceea ce privește simplificarea procedurilor. Obiectivul general 
al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul țintă 
cu implicațiile simplificării procedurilor administrative. 

Rezultate: 

 

Rezultate proiect Rezultate atinse din cadrul programului 

Rezultat proiect 1 - Portal web pentru 
servicii electronice gestionate 
exclusiv de Primăria Municipiului 
Suceava 

Rezultat program 3 - Proceduri simplificate 
pentru reducerea birocrației pentru cetățeni 
la nivel local, corelate cu Planul integrat de 
simplificare a procedurilor administrative 
pentru cetățeni, implementate 
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Rezultat proiect 2 - Procese digitale 
de administrare a documentelor 
actualizate cu noi fluxuri cu livrare 
electronică 

Rezultat program 3 - Proceduri simplificate 
pentru reducerea birocrației pentru cetățeni 
la nivel local, corelate cu Planul integrat de 
simplificare a procedurilor administrative 
pentru cetățeni, implementate 

Rezultat proiect 3 - Documentele din 
arhiva care contribuie la livrarea 
online a serviciilor gestionate exclusiv 
de Primărie retro-digitalizate 

Rezultat program 3 - Proceduri simplificate 
pentru reducerea birocrației pentru cetățeni 
la nivel local, corelate cu Planul integrat de 
simplificare a procedurilor administrative 
pentru cetățeni, implementate 

Rezultat proiect 4 - Plan pentru 
atragerea utilizatorilor în utilizarea cu 
precădere a serviciilor online oferite 
de Primărie 

Rezultat program 3 - Proceduri simplificate 
pentru reducerea birocrației pentru cetățeni 
la nivel local, corelate cu Planul integrat de 
simplificare a procedurilor administrative 
pentru cetățeni, implementate 

Rezultat proiect 5 – Cunoștințe și 
abilități ale personalului din Primăria 
Municipiului Suceava în domeniul 
exploatării și administrării sistemelor 
implementate 

Rezultat program 5 – Cunoștințe și abilități 
ale personalului din autoritățile și instituțiile 
publice locale îmbunătățite, în vederea 
sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest 
obiectiv specific OS1 și OS2 

 

Data de începere: 24.07.2019 

 

Perioada de implementare: 24.07.2019 – 23.07.2021 

 

Valoare contract de finanțare: 

2.777.418 lei, din care:  

- 2.360.805,30 lei ajutor financiar nerambursabil asigurat de Uniunea Europeană 
(85%); 

- 361.064,38 lei ajutor financiar nerambursabil din bugetul național (13%); 

- 55.548,32 contribuție proprie a beneficiarului (2%). 

 

Manager de proiect și date de contact: 

Dan Florentin DURA - Șef Serviciu Integrare Europeană și Strategii de Dezvoltare 

Tel: 0230/212.696 int. 117 / Fax: 0230/520.593 / Email: dandura@primariasv.ro 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
 


