Titlu proiectului: Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare
Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană
Denumirea beneficiarului: Primăria Municipiului Oradea
Scopul proiectului: Consolidarea capacității administrative la nivelul administrației publice locale din
Municipiul Oradea și Zona Metropolitană prin dezvoltarea de mecanisme și documente de
planificare stategică, precum și simplificarea administrativă a serviciilor publice orientate către
cetățeni. Acestea vor viza procesul de planificare strategică de durată, îmbunătățirea abilităților
personalului Primăriei Municipiului Oradea și continuarea implementării măsurilor de reducere a
birocrației pentru cetățeni.

Obiective specifice:
1. Îmbunătațirea, integrarea și extinderea procesului de planificare strategică pentru perioada 20212027 la nivelul Municipiului Oradea și Zonei Metropolitane Oradea.
2. Simplificarea procedurilor administrative în vederea reducerii birocrației pentru cetățenii din
Municipiul Oradea.
3. Îmbunătațirea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea în
domenii-cheie privind dezvoltarea teritorială integrată.

Rezultate propuse:






Rezultat de program R1 Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung – Rezultatul 1 de proiect _
Un set de documente strategice elaborate pentru fundamentarea deciziilor și planificare
strategică pe termen lung la nivelul UAT Oradea și a zonelor funcționale ale acesteia. Setul
de documente strategice va cuprinde: 1 Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, 1 Plan de
Mobilitate Urbană Durabilă, 1 document strategic pentru energie durabilă, precum și
dezvoltarea abilităților personalului instituției în domeniul planificării strategice.
Rezultat de program R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni
la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru
cetățeni implementate – Rezultatul 2 de proiect _ Un sistem informatic care simplifică
procedurile administrative pentru cetățenii care accesează servicii furnizate partajat de
Primăria Municipiului Oradea.
Rezultat de program R5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile
publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv
specific – Rezultatul 4 de proiect _ 40 de persoane instruite/ participanți certificați, din cadrul
grupului țintă în domeniul planificării strategice – domenii cheie de dezvoltare teritorială
integrată.

Data de începere: 19 iunie 2020
Perioada de implementare: iunie 2020 – octombrie 2022, 30 luni

Valoara totală a proiectului: 3.674.980,85 lei
Defalcare pe surse:
Valoare
totală a
Proiectului,
din care:

Valoarea
eligibilă a
Proiectului:

(lei)
1=2+11
3.674.980,85

(lei)
2=3+9
3.674.980,85

Valoarea eligibilă
nerambursabilă

Valoarea eligibilă
nerambursabilă
din FSE

Valoarea
eligibilă
nerambursabilă
din bugetul
național

(lei)
3
3.601.481,23

(lei)
5
3.123.733,72

(lei)
7
477.747,51

%
4
98

%
6
85

%
8
13

Cofinanțarea
eligibilă a
beneficiarului

(lei)
9
73.499,62

Valoarea
neeligibilă a
Proiectului
inclusiv TVA
aferentă
acestuia

%
10
2

(lei)
11
0,00

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă
Obiectiv:
Implementarea unui proces de planificare strategică de durată, îmbunătățirea abilităților personalului
Primăriei Municipiului Oradea și continuarea implementării măsurilor de reducere a birocrației
pentru cetățeni.
Scop:
Consolidarea capacității administrative la nivelul administrației publice locale din Municipiul Oradea
și Zona Metropolitană prin dezvoltarea de mecanisme și documente de planificare stategică,
precum și simplificarea administrativă a serviciilor publice orientate către cetățeni.

