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Comunicat de Presă

Anunț de încheiere proiect

Municipiul Toplița, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Îmbunătățirea capacității
instituționale și reducerea birocrației pentru cetățenii din Municipiul Toplița”, Cod SIPOCA/SMIS 2014+:
633/128765. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă, Axa Prioritară - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente,
Operațiunea - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1 - CP12/2018 pentru regiunile
mai puțin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru
cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Scopul proiectului: îmbunătățirea capacității instituționale și reducerea birocrației pentru cetățeni
prin dezvoltarea și implementarea unei soluții informatice integrate.

Obiectivele specifice:
1. Achiziționarea unui pachet de soluții informatice pentru simplificarea procedurilor

administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni;
2. Dezvoltarea și implementarea soluției informatice inovative la nivelul instituției publice;
3. Instruirea personalului din cadrul UAT Toplița pentru utilizarea optimă a soluției informatice

integrate prin proiect.

Principalele rezultate:
1. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu planul
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni prin achiziționarea, dezvoltarea și
implementarea soluției informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea
birocrației pentru cetățeni;
2. Cunoștințe și abilități ale personalului din instituție, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de
obiectivul specific, respectiv minim 41 de persoane din structurile operaționale relevate ale UAT Municipiul
Toplița și 2 aleși locali, instruite în vederea utilizării optime a soluției informatice integrate, atât personal de
conducere cât și de execuție.

Durata proiectului:28 luni; data de începere: 01.07.2019.

Valoarea proiectului:2.614.489,50  lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 2.562.199,71 lei
(Fondul Social European - 2.222.316,08 lei, buget național - 339.883,63 lei; cofinanțarea eligibilă a
beneficiarului 52.289,79 lei.

Conferința de încheiere a proiectului va avea loc Vineri, 29 Octombrie – ora 11:00.

Pentru participarea la acest eveniment vă rugăm să vă înregistrați: https://bit.ly/3mecGEP
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