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ANUNT 

 

privind organizarea celei de-a cincea intalniri la Centrul de Inovare si 

Imaginatie Civica Deva, activitate desfasurata in cadrul proiectului 

„Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea 
Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva”  

cod SIPOCA 536/cod SMIS 126422 

 
Centrul de Inovare si Imaginatie Civica este infiintat in cadrul proiectului “Optimizarea 
proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul 
Municipiului Deva”, cod SIPOCA 536/cod SMIS 126422, proiect finanțat prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, conform Contractului de finanțare nr. 
336/01.04.2019, implementat de către MUNICIPIUL DEVA în parteneriat cu Asociatia Centrul de 
Dezvoltare Durabila Columna Craiova. 
 
Obiectivul general al proiectului: constă în consolidarea capacității instituționale și 
eficientizarea activității la nivelul Municipiului Deva, prin fundamentarea strategică, simplificarea 
procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din 
perspectiva back-office și front office pentru serviciile publice furnizate. 
 
In cadrul proiectului este prevazuta Activitatea A6.Înființarea unui Centru de tip Inovare și 
Imaginație Civică și organizarea a maxim 60% din reuniunile anuale ale centrului. 
 
Municipiul Deva intentioneaza sa implementeze Programul: „Initiativa Localitati Prietene ale 
Copiilor”, derulat in parteneriat cu UNICEF, respectiv sa devina o comunitate în care vocile, 
nevoile și prioritățile copiilor sunt parte integrantă a politicilor publice, a programelor și a 
deciziilor care le influențează viețile și viitorul. 
 
In acest sens, in data de 10 mai 2021, incepand cu ora 1230 se va desfasura la sediul Centrului 
de Inovare si Imaginatie Civica, Deva, Piata Victoriei, blocul 8, parter, judetul Hunedoara 
intalnirea cu reprezentantii Primariei municipiului Deva si ai celorlalti parteneri implicati: 
reprezentanți ai instituțiilor publice cu activitati in domeniu, ai consiliului elevilor, ai societații 
civile, ai organizațiilor de voluntariat, precum și reprezentanți din sectorul privat, mediul 
academic și mass-media, in vederea constituirii Comitetului Local de Coordonare al acestui 
Program. 
 
Participanți: Astfel, au fost invitati reprezentanti ai institutiilor publice cu activitati in domeniu, 
ai consiliului elevilor, ai societații civile, ai organizațiilor de voluntariat, precum și reprezentanți 
din sectorul privat, mediul academic și mass-media, care doresc sa participe la acest Program. 
La aceasta intalnire vor participa si reprezentanți ai beneficiarului, ai grupului țintă al 
proiectului-personal de conducere și de execuție din cadrul Primăriei municipiului Deva. 
 
 

Echipa de implementare a proiectului 


