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Lansare proiect
Soluţii informatice integrate pentru optimizarea activității administrative,
creșterea competentelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și
mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești
UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, în calitate de beneficiar, lansează proiectul Soluţii informatice integrate pentru optimizarea
activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de
afaceri la nivelul Municipiului Ploiești, Cod proiect 129737, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
2014–2020, Apel retrospectiv CP12/2018.
Durata de implementare a proiectului este de 19 luni, respectiv 17.09.2019 - 17.03.2021.
Valoarea totală a proiectului este de 3,709,201.39 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 3,635,017.36 lei, iar
contribuția proprie a beneficiarului este de 74,184.03 lei.
Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității instituționale a Primăriei Municipiului Ploiești prin
monitorizarea și evaluarea continuă a calitații și performanței administrației locale în vederea optimizării proceselor administrative
ale Primăriei și adoptarea unor măsuri de creștere a implicării cetățenilor în procesul de dezvoltare urbană și a transparenței actului
administrativ, îmbunătățirea mecanismelor de control, prin implementarea unui sistem informatic inovativ de tip portal.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Implementarea unor mecanisme și proceduri standard - Plan Strategic Instituțional 2020–2024, pentru a crește eficiența acțiunilor
administrative la nivelul Municipiului Ploiești.
2. Optimizarea proceselor administrative ale Primăriei prin implementarea unui sistem informatic integrat de management al
calității și performanței care să asigure gestiunea, monitorizarea și evaluarea continuă a calitații și performanței administrației
Municipiului Ploiești.
3. Simplificarea furnizării serviciilor către cetațeni și mediul de afaceri, prin implementarea unei sistem informatic/platforme
integrate de tip portal web centru de Inovare și Inițiativă Civică pentru creșterea implicării funcționarilor Primăriei și a
transparenței actului administrativ și îmbunătățirea mecanismelor de control.
4. Îmbunătățirea abilităților și cunostințelor personalului municipiului Ploiești în domeniul utilizării sistemelor informatice
dezvoltate prin proiect și totodată îmbunătățirea competențelor profesionale a unui numar de 50 persoane din diferite niveluri
ierarhice (personal de conducere și de execuție) din cadrul Municipiului Ploiești pe teme specifice (ex. planificare strategică,
planificare bugetară, politici locale, fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a deciziilor la nivelul
administrației publice locale, etc).
Rezultate de proiect preconizate:
1. Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen
lung; - atins prin Rezultat de proiect 1 – 1 Plan Strategic instituțional aferent anilor 2020 - 2024 elaborat.
2. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a
procedurilor administrative pentru cetățeni implementate - Rezultat proiect 2 - Platformă informatică integrată de management al
calității și performanței și un sistem informatic/platformă integrată de tip portal web centru de inovare și inițiativă civică.
3. Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunatățite, în vederea sprijinirii măsurilor/
acțiunilor vizate de acest obiectiv specific - Rezultat proiect 3 - 50 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite în ceea ce
privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului și instruite și certificate pe teme specifice
administrației publice locale, de interes (ex. planificare strategică, planificare bugetară, politici locale, fundamentare,
elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a deciziilor la nivelul administrației publice locale, etc).
Pentru mai multe detalii și informații referitoare la proiect se pot obține de la dna. Croitoru Georgeta Daniela, Manager proiect,
Telefon: 0753.098.148, Email: croitoru.dana@ploiesti.ro.
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