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ANUNȚ 

 

privind organizarea celei de-a noua 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. 
 

Asociația Orase Energie in Romania sprijină autoritățile locale în implementarea unei politici 
energetice și climatice eficiente, reprezintă interesele membrilor în raport cu instituțiile 
naționale, implică membrii în proiecte și inițiative naționale și europene. 

Astfel, a fost lansat Proiectul Traffic Snake Game Network-OSCAR, SARPELE HOINAR, coordonat 
în România de Asociația OER, si in acest fel dupa primii doi ani, România a trecut pe primul loc, 
înscriind cel mai mare număr de școli și elevi, realizând economii importante de combustibili și 
emisii CO2. 
 
Campania este destinată școlilor primare și are ca obiectiv încurajarea elevilor, părinților și 
cadrelor didactice să adopte mersul pe jos, cu bicicleta, cu mijloacele de transport public sau 
folosirea în comun a aceleiași mașini atunci când se deplasează la și de la școală. Această 
campanie, care se derulează timp de două săptămâni, își propune sa combată o serie de percepții 
negative privind siguranța în trafic și să promoveze modurile de deplasare durabile ca fiind 
distractive și sănătoase. Mergând pe jos sau cu bicicleta, copiii devin conștienți de mediul 
înconjurător și își dezvoltă aptitudini privind siguranța în deplasare, precum și capacitatea de a 
anticipa acțiunile celorlalți participanți la trafic. În plus, mersul pe jos sau cu bicicleta contribuie 
la atingerea necesarului zilnic de mișcare fizică recomandată. Un alt beneficiu este 
decongestionarea traficului si reducerea aglomeratiei in zona scolii.  



 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

       

 
www.poca.ro 

 
La nivelul Municipiului Deva acest proiect se deruleaza incepand din anul 2017, fiind implicate 
mai multe unitati de invatamant de pe raza Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Deva. 
 
In acest sens, în data de 19 ianuarie 2022, incepand cu ora 1400 se va desfășura la sediul 
Centrului de Inovare și Imaginație Civică, Deva, Piața Victoriei, blocul 8, parter, județul 
Hunedoara întâlnirea - participantilor la acest proiect din anul 2021, reprezentanti ai unitatilor 
de invatamant din municipiul Deva, cadre didactice si elevi pentru a fi prezentate rezultatele 
proiectului de la lansarea acestuia in Municipiul Deva si pana in prezent, precum si implicarea 
counitatii locale. 
 
Participanți: La această întâlnire au fost invitați, reprezentanții unitatilor de invatamant 
implicati in derularea proiectului, reprezentanti ai comunitatii locale, reprezentanti ai mass-
media. 
 
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 
 
 
 


