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ANUNȚ 

 

privind organizarea celei de-a opta întâlniri la Centrul de Inovare si 

Imaginație Civică Deva, activitate desfășurată în 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 Imaginație Civică este înființat în 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, cu modificarile si completarile ulterioare, implementat de către MUNICIPIUL 
DEVA în parteneriat cu Asociația Centrul de Dezvoltare Durabilă 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. 
 
În 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. 
 
La nivelul Municipiului Deva s-a infiintat Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret, 
conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Deva nr.24/2017 privind infiintarea si aprobarea 
regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.  
 
Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret reprezinta forul consultativ la nivelul 
Municipiului Deva, care functioneaza pe baza dialogului structurat in ceea ce priveste elaborarea 
si monitorizarea aplicarii politicilor publice in domeniul tineretului la nivel local, cu urmatoarele 
atributii: 
-asigurarea participarii tinerilor la deciziile care ii vizeaza, inclusiv la elaborarea, promovarea si 
realizarea politicilor in domeniul tineretului; 
-sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si incurajarea acestora in vederea 
asumarii responsabilitatilor individuale sau de grup; 
-stimularea cooperarii autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale cu structurile 
neguvernamentale de tineret si pentru tineret prin infiintarea de consilii consultative constituite 
din organizatii neguvernamentale de si pentru tineret. 
 
In acest sens, în data de 16 decembrie 2021, incepand cu ora 1200 se va desfășura la sediul 
Centrului de Inovare și Imaginație Civică, Deva, Piața Victoriei, blocul 8, parter, județul 
Hunedoara întâlnirea-Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, cu reprezentanți ai 
societății civile, precum și ai institutiilor publice locale si organizatiilor destinate tinerilor. 
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Participanți: La această întâlnire au fost invitați, reprezentanții Consiliului Consultativ pentru 
Probleme de Tineret, reprezentanți ai societății civile, ai institutiilor publice locale si 
organizatiilor destinate tinerilor. 
De asemenea, vor participa si reprezentanți ai beneficiarului-Municipiul Deva, ai grupului țintă al 
proiectului POCA-SMIS 126422/SIPOCA 536-personal de conducere și de execuție din cadrul 
Primăriei municipiului Deva. 
 
 

Echipa de implementare a proiectului 
 
 
 


