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FINALIZAREA PROIECTULUI  
„PLANIFICARE STRATEGICĂ EFICIENTĂ ȘI IMPLEMENTARE DE SOLUȚII ELECTRONICE 

PENTRU REDUCEREA BIROCRAȚIEI”  

cod SIPOCA 558/MySMIS126495 
 
Municipiul ARAD, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Planificare strategică 

eficientă și implementare de soluții electronice pentru reducerea birocrației”, implementat în perioada 
15.04.2019 – 14.02.2022, în scopul îmbunătățirii procesului de luare a deciziei la nivelul Municipiului Arad 
prin introducerea unor metode și sisteme coerente de fundamentare a deciziilor, corelarea acestora cu 
resursele disponibile și pregătirea personalului aparatului de specialitate, precum și a consilierilor locali 
în vederea utilizării acestor instrumente. 

 
Rezultatele finale, rezultate în urma implementării proiectului sunt următoarele: 

Rezultat program 1 - Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea 
deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, atins prin: 

- Rezultat proiect 1 - Plan Strategic Instituțional pentru perioada 2020-2023 pentru Primăria 
Municipiului Arad 

- Rezultat proiect 2 - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad actualizată 
- Rezultat proiect 3 - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad pentru perioada 

post 2020 actualizat. 
 
Rezultat program 3 - Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, 
corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni, atins prin: 

- Rezultat proiect 4 - Platformă integrată pentru servicii electronice complete  
- Rezultat proiect 5 - Platformă integrată pentru arhivare electronică și retro-digitalizare arhivă. 

 
Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale 
îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific OS1 si OS2, atins 
prin: 

- Rezultat proiect 6 - Cunoștințe și abilități ale personalului Primăriei Municipiului Arad în domeniul 
planificării strategice. 
 
Valoarea totală a Proiectului: 3.559.242,40 lei 
Valoarea eligibilă a Proiectului: 3.559.242,40 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă:  3.488.057,55 lei (98%) 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.025.356,04 lei (85%) 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 462.701,51 lei (13%) 
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 71.184,85 lei (2%)  
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