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COMUNICAT DE PRESA 

 

privind Conferința de închidere-prezentare a rezultatelor proiectului 
„Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea 

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

 

În data de 03 martie 2022, incepand cu ora 11:00, la Sala de Conferințe a Restaurantului President, 
b-dul 22 Decembrie, nr. 168, Deva, judetul Hunedoara se va desfășura Conferința de inchidere a 
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 ASOCIAȚIA 
CENTRUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ COLUMNA CRAIOVA. 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul 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. 
 
Perioada de implementare a proiectului a fost de 36 luni începând cu data de 01.04.2019-01.04.2022. 
 
Valoarea totală a proiectului a fost de 3.783.836 lei. 
 
Asistența financiară nerambursabilă a fost de 3.708.159,28 lei. 

 

La finalizarea implementarii proiectului au fost atinse urmatoarele rezultate: 

 Realizarea metodologiei de prioritizare a investițiilor la nivelul UAT Deva; 
 Elaborarea a 5 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 a 5 politici publice în domeniul educației, turismului, asistenței sociale, mediu și 

transport la nivelul UAT Deva; 
 Elaborarea analizelor ex-post pentru politicile publice/strategiile/Hotărârile de Consiliu Local 

elaborate/aprobate începând cu anul 2016; 
 Realizarea analizelor de impact pentru actele administrative emise în cursul anului 2019 si 

2020; 
 Realizarea analizelor cost-beneficiu pentru proiectele de investitii propuse a fi finantate la 

nivelul UAT Deva; 
 Realizarea Strategiei de digitalizare a Primariei Municipiului Deva; 
 Înființarea unui Centru de tip Inovare și Imaginație Civică și organizarea a maxim 60% din 

reuniunile anuale ale centrului; 
 Implementarea sistemului informatic de management al documentelor; 
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 Dezvoltarea abilitatilor personalului din autoritatile si institutiile publice locale-UAT Municipiul 
Deva prin organizarea de cursuri de politici publice, comunicare si planificare strategica. 

 
Participanți: La conferință vor participa reprezentanți ai beneficiarului, ai partenerului, ai grupului 
țintă al proiectului-personal de conducere și de execuție din cadrul Primăriei municipiului Deva și din 
cadrul serviciilor și instituțiilor din subordinea Consiliului Local Deva, ai publicului larg, reprezentanți 
ai mass-media. 


