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Ploiești, 10 iunie 2020 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a semnat contractul de finanțare 

pentru proiectul „Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și 

măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești”. 

 



Municipalitatea ploieşteană implementează acest proiect, destinat să optimizeze procesele 

administrative ale primăriei, până în aprilie  2022. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului „Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare 

strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești” îl constituie consolidarea 

capacităţii instituţionale a Municipiului Ploieşti, prin monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii 

şi performanţei administraţiei locale şi adoptarea unor măsuri de creştere a implicării cetăţenilor 

în procesul de dezvoltare urbană și a transparenței actului administrativ, îmbunătățirea 

mecanismelor de control, prin implementarea unui sistem informatic inovativ de tip portal. 

Proiectul include următoarele obiective specifice:  

 Definirea politicii locale a Municipiului Ploiești cu concursul tuturor factorilor implicaţi în 

dezvoltarea locală, etapă concretizată prin adoptarea a două documente strategice importante: 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru perioada 2021-2027 și Planul de 

Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2014-2030, corelat cu SIDU. 

 Implementarea de măsuri de eficientizare a proceselor de lucru specifice domeniului 

asistenței sociale, atât din perspectiva back office (verificare ulterioară a documentelor 

primite de la cetăţeni sau alte entităţi de la nivel local, control, avizare documente la nivel 

intern), cât și din perspectiva front office (consiliere directă, recepţionare documente, 

introducere date de la cetăţeni). 

 Dezvoltarea abilităților personalului din cadrul Municipiului Ploiești și al instituțiilor 

subordonate Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin asigurarea formării a 20 de 

persoane din grupul țintă în domeniul SMART CITY MANAGEMENT, inclusiv prin abordarea 

temelor de dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare și egalitate de gen. 

Astfel, pe lângă elaborarea și implementarea politicilor şi strategiilor amintite, la nivel local, prin 

intermediul acestui proiect se urmăreşte simplificarea procedurilor administrative şi reducerea 

birocraţiei pentru cetăţeni. Această ultimă componentă este axată pe gestionarea problematicii de 

asistență socială, permițând astfel digitalizarea proceselor specifice fenomenului de asistență socială 

şi asigurând canalele de legătură între entitățile participante la acestea.  

Soluția va fi destinată să eficientizeze activitatea funcționarilor publici și să permită cetățenilor 

accesul la asistență socială, asigurând fluidizarea circulării informațiilor și documentelor specifice, 

creșterea gradului de trasabilitate operațională și un nivel înalt de transparență decizională. 

În altă ordine de idei, punerea în practică a proiectului „Investiții integrate și complementare în 

măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești” va reuşi 

să acopere complet serviciile publice oferite în mod normal la ghișeu şi va asigura mediul de lucru 

colaborativ între entitățile implicate, astfel încât să scutească cetățenii de drumurile făcute între 

instituțiile care au un rol specific în aprobarea, completarea, monitorizarea şi/sau suspendarea 

acordării beneficiilor sociale. 

 

Nu în ultimul rând se va asigura transparența, predictibilitatea și trasabilitatea în operare și va 

permite eficientizarea proceselor gestionate într-o formă dedicată promovării şi cultivării 

competenței resursei umane, în conformitate cu regulamentele europene în vigoare. 

 

Valoarea totală a proiectului este 3.082.395,00 lei, din care contribuția proprie (2%) a 

Municipiului Ploiești este în cuantum de 61.647,90 lei. 

 

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE 

 


