
Data: octombrie 2020

Titlul proiectului: „Optimizarea proceselor orientate către cetățeni în Municipiul Onești” – 
Cod SMIS 135485

Municipiul Onești, în calitate de Beneficiar, implementează pe o perioadă de 18 de luni, începând din data de 18 mai 
2020 până în data de 30.10.2021, proiectul „Optimizarea proceselor orientate către cetățeni în Municipiul Onești” 
cod SMIS 135485, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-
2020. Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.
Obiectivul general/scopul proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la 
nivelul Municipiului Onești prin continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru 
cetățeni, implementând măsuri din perspectiva backoffice(adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea 
arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate ale administrației publice 
locale.
Obiectivele specifice:
1. OS1: Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondență cu Planul integrat pentru 

simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office, dar și back-office prin 
introducerea unor soluții aplicative noi și integrarea cu cele existente, în scopul digitalizării fluxurilor de lucru, 
pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetățenilor și asigurarea accesului online la serviciile publice 
gestionate de Municipiul Onești din domeniul urbanismului și asistenței sociale.

2. OS2: Dezvoltarea cunostințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiului Onești, în vederea sprijinirii 
măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea 
competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 50 persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește 
utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

Rezultate așteptate
Detalii rezultat - Componenta 1
1. Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu 
Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate - Rezultat proiect 1. 
Sistem informatic extins ce furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituției, reducând timpul de livrare al 
serviciilor și asigură accesul online la o gama extinsă de servicii publice gestionate de Municipiul Onești din 
domeniul urbanismului și asistenței sociale.
2. Rezultat program 5. Cunostințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale 
îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific - Rezultat proiect 2. 50 de 
persoane din cadrul grupului țintă, instruite în ceea ce priveste utilizarea soluțiilor informatice implementate în 
cadrul proiectului. Persoanele în cauză vor fi evaluate și vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului 
informatic integrat, care va realiza instruirea prin personalul (formatori) sau specializat.
Grup țintă
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului (persoane la nivelul 
cărora se așteaptă un efect ca urmare a intervenției):
personal din autoritățile și instituțiile publice locale (personal de conducere și de execuție):
 140 de persoane din cadrul Primăriei;
 30 de persoane din cadrul Direcției de Asistență Socială;
 aleși locali (consilieri locali, primari, viceprimari) - 17 de persoane, după cum urmează:
- Consilieri locali – 16 persoane;
- Primarul Municipiului – 1 persoană.

Valoarea totală a proiectului: 2.988.508,50 lei
Valoare totală nerambursabilă: 2.928.738,33 lei
Valoare contribuție proprie: 59.770,17 lei
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