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8 iunie 2021 

  
„Planificare strategică eficientă și implementare de soluții 

electronice pentru reducerea birocrației”  
în cadrul Primăriei Municipiului Arad  

 
 
 
Primăria Municipiului Arad face un pas important în direcția digitalizării activității sale, 
prin semnarea contractului de „Servicii de analiză, proiectare, dezvoltare și 
implementare sistem informatic integrat (echipamente, licențe, servicii de 
dezvoltare/implementare IT) pentru simplificarea procedurilor administrative si 
reducerea birocrației pentru cetățeni”. 
 
Contractul este semnat în cadrul proiectului „Planificare strategică eficientă și 
implementare de soluții electronice pentru reducerea birocrației” cod MYSMIS 
126495/ cod SIPOCA 558, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social 
European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, 
Axa prioritară 2 Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, proiect pe 
care Municipiul Arad îl implementează în perioada 15.04.2019 - 15.02.2022. 
 
Contractul semnat la data de 8 iunie 2021 vizează, pe de o parte, realizarea unei 
platforme integrate pentru servicii electronice pentru cetățeni și, totodată, 
implementarea unei platforme pentru arhivarea electronică şi retrodigitalizarea 
documentelor din arhivă. 
  
Obiectivul general al proiectului „Planificare strategică eficientă și implementare 
de soluții electronice pentru reducerea birocrației” îl reprezintă îmbunătățirea 
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. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:  
1. Îmbunătățirea procesului de planificare strategică și alocare a resurselor în cadrul 
Primăriei Municipiului Arad prin elaborarea Planului Strategic Instituțional aferent 
anilor 2020 și 2023. 
2.  Îmbunătățirea corelării între măsurile și planurile de acțiune din principalele 
documente de politici publice și activitățile de planificare bugetară și alocare a 
resurselor de către autoritatea publică locală Municipiul Arad prin actualizarea 
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad și a Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad pentru perioada post 2020. 
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3. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondență cu 
Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, 
atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea 
arhivelor), cât și front-office 
4. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului 
Arad, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere 
formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competentelor/cunoștințelor 
dobândite pentru 75 persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește planificarea 
strategică. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea 
persoanelor din grupul țintă cu implicațiile conceptului de planificarea strategică. 
 
Principalele rezultate așteptate la nivelul proiectului sunt următoarele: 

- Plan Strategic Instituțional pentru perioada 2020-2023 pentru Primăria 
Municipiului Arad; 

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad actualizată; 
- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad pentru perioada 

post 2020 actualizat; 
- Platformă integrată pentru servicii electronice; 
- Platformă integrată pentru arhivare electronică și retrodigitalizare arhivă; 
- Cunoștințe și abilități ale personalului Primăriei Municipiului Arad în domeniul 

planificării strategice. 

 
Valoarea totală a Proiectului este de 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%). Iar cofinanțarea eligibilă a 
Beneficiarului: 71.184,85 lei (2%)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Municipiul Arad 

Date de contact: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
 
Adresa: 310130 ARAD, B-dul Revoluției nr.75, jud. Arad 
Telefon: 0257-281850 interior 292, Fax.0257-284744 
Email: pma@primariaarad.ro, www.primariaarad.ro 
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