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INFORMARE 

 

privind finalizarea implementarii proiectului 
„Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea 

Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva”  
cod SIPOCA 536/cod SMIS 126422 

 

În perioada 01 aprilie 2019-01 aprilie 2022 MUNICIPIUL DEVA a implementat în parteneriat cu 
Asociația Centrul de Dezvoltare Durabilă Columna Craiova proiectul “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 2014-2020, conform Contractului de finanțare nr. 336/01.04.2019. 
   
Obiectivul general al proiectului a constat 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. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului au constat în: 
1. OS1. Implementarea unor proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni, 
în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile 
cetățenilor, atât din perspectiva back-office,cât si front office. 
2. OS2.Dezvoltarea cunostințelor si abilităților personalului din cadrul Municipiului Deva, în 
vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. 
3. OS 3.Introducerea unor mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru 
fundamentarea deciziilor și planificarea strategic pe termen lung. 
 
Astfel, la finalul perioadei de implementare a proiectului au fost atinse următoarele 
rezultate: 
-Elaborarea Metodologiei de prioritizare a investițiilor la nivelul UAT Municipiul Deva; 
–Elaborarea de Seturi de criterii de prioritizare a investițiilor în sectoarele de educație, turism, 
asistență socială, infrastructură de mediu și infrastructură de transport la nivelul UAT Deva; 
-Elaborarea Politicilor publice în domeniile educație, turism, asistență socială, mediu si transport 
la nivelul UAT Deva, precum si aprobarea acestora. 
-Elaborarea de Analize ex-post pentru politicile publice / strategiile /Hotarârile de Consiliu Local 
(HCL) elaborate / aprobate începând cu anul 2016 la nivelul UAT Deva. 
-Elaborarea Analizei de impact pentru actele administrative emise în cursul anului 2019 și 2020 la 
nivelul UAT Deva. 
-Elaborarea de Analize cost-beneficiu pentru proiectele de investiții propuse a fi finanțate la 
nivelul UAT Deva. 
– Elaborarea Strategiei de digitalizare a Primariei Municipiului Deva. 
-Inființarea Centrului de Inovare si Imaginație Civică Deva. În cadrul Centrului, care a fost gândit 
ca fiind  locul unde se culeg si se dezbat toate propunerile care vizeaza modernizarea si 
dezvoltarea municipiului pe multiple componente, de la mobilitate urbană la orașul Smart City, 
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de la proiecte cultural-artistice la aspecte care țin de dezvoltarea socială, s-au desfasurat 10 
intâlniri cu reprezentanții comunității locale, în perioada de implementare a proiectului. 
-Sistem informatic integrat pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea 
birocrației pentru cetățeni implementat. 
-Dezvoltarea cunostințelor și abilităților personalului din UAT Municipiul Deva în domeniile 
politicilor publice, comunicarii, si planificarii strategice. În acest sens, au fost organizate 3 
sesiuni de instruire în domeniile politicilor publice, comunicării si planificării strategice. 
 
Menționăm că toate activitățile proiectului au fost realizate cu succes, fiind obținute 
rezultatele preconizate și atinși indicatorii prevăzuți în Cererea de finanțare. 
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