Comunicat de presă

Data: mai 2020
„INVESTIȚII INTEGRATE ȘI COMPLEMENTARE ÎN MĂSURI DE PLANIFICARE STRATEGICE ȘI
MĂSURI DE SIMPLIFICARE LA NIVELUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, în calitate de Beneficiar, implementează pe o perioadă de 24 de
luni, respectiv 18 mai 2020 – 17 mai 2022 proiectul „ Investitii integrate și complementare în
măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești ”,
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014-2020.
Obiectivul general al proiectului este formularea unei propuneri de politică publică prin
realizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2021-2027 şi actualizarea
PMUD 2014-2030, corelată cu modernizarea sistemului informatic existent precum şi creşterea
performanţei personalului angajat şi deservirea cetăţenilor.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectiv specific 1: Definirea politicii locale a municipiului Ploieşti cu concursul tuturor
factorilor cu aport în dezvoltarea locală, concretizată prin adoptarea a 2 documente strategice:
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2021-2027 şi PMUD 2014-2030,
corelat cu SIDU. Pentru realizarea obiectivului specific 1 se are in vedere activitatea
A2.Elaborarea şi implementarea de politici şi strategii la nivel local. Rezultatul 1 si Rezultatul
2 contribuie la atingerea acestui obiectiv.
2. Obiectiv specific 2: Implementarea de măsuri de eficientizare a proceselor de lucru specifice
domeniului asistentei sociale, atât din perspectiva back office, cât şi din perspectiva front
office.
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3. Obiectiv specific 3: Dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul Primăriei Municipiului
Ploieşti şi al instituţiilor subordonate Primăriei Ploieşti prin asigurarea formării a 20 persoane
din grupul ţintă în domeniul SMART CITY MANAGEMENT, inclusiv prin abordarea temelor de
dezvoltare durabila, egalitate de sanse, nediscriminare si egalitate de gen.
Rezultate aşteptate:
Rezultat proiect 1 – Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană(SIDU) pentru perioada
2021-2027
Rezultat proiect 2 – Actualizarea Planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD) 2014-2030
Rezultat proiect 3 – Implementare Ecosistem digital interinstituţional interconectat şi
interoperabil (platformă de comunicare interinstituţională, platformă de lucru colaborativ
pentru exercitarea competenţelor partajate, platformă de management al identităţilor,
platformă de semnare electronica, baze de date partajate) destinat gestionării problematicii
de asistenţă socială.
Rezultat proiect 4 - 20 persoane din cadrul grupului ţintă instruite pe teme specifice
administraţiei publice locale, de interes (validarii experienţei şi dezvoltarea competenţelor în
domeniul smart city management).
Conform contractului de finanțare, valoarea totală a proiectului este 3.082.395,00 lei,
din care 2.620.035,75 lei contribuția Uniunii Europene și 400.711,35 lei contribuție din
Bugetul Național.

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, vă rugăm să ne contactați:
Manager de proiect: Lucian Augustin Leoșteanu
Municipiul Ploiești
Tel: 0244/516699, interior 366; Fax 0244/591256
E-mail: lucian.leosteanu@ploiesti.ro; Website: www.ploiesti.ro
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