Titlul proiectului: “Eficiență și performanță în administrația publică locală a Municipiului
Botoșani”
Cod MySMIS 135796/ Cod SIPOCA 830
Finanțator: proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile
mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare
pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate,
Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Beneficiar: Municipiul Botoșani
Valoare totală: 2,912,596.75 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 2,854,344.82 lei.
Dată de început a proiectului: 19.06.2020
Dată de finalizare a proiectului: 18.10.2020
Perioada de implementare: 28 luni
Obiectivul general: Îmbunătățirea planificării strategice, simplificarea procedurilor
administrative și reducerea birocrației, prin dezvoltarea și implementarea următoarelor măsuri:
actualizarea și implementarea unor strategii de dezvoltare în plan local, o soluție informatică
integrată, cât și dezvoltarea cunoștințelor personalului de la nivelul UAT Municipiul Botoșani în
scopul implementării și utilizării optime a măsurilor realizate în proiect.
Obiectivele specifice sunt:
1. Îmbunătățirea procesului de planificare strategică la nivelul UAT Municipiul Botoșani prin
actualizarea și implementarea unei Strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU) și a unui
Plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) a Municipiului Botoșani aferente perioadei 20212027;
2. Dezvoltarea și implementarea unei soluții informatice integrate care să susțină simplificarea
procedurilor administrative și reducerea birocrației în Municipiului Botoșani;
3. Instruirea personalului din cadrul UAT Municipiul Botoșani pentru planificare strategică și
utilizarea optimă a soluției informatice integrate prin proiect.
Activități finanțate:
 Activitatea 1. Management de proiect;
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Activitatea 2. Informare și publicitate;
Activitatea 3. Actualizarea și implementarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană
(SIDU) și Planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD) în Municipiului Botoșani pentru
perioada 2021 – 2027;
Activitatea 4. Introducerea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din
UAT Municipiul Botoșani și reducere a birocrației pe seama implementării unei soluții
informatice unitare.

Rezultate previzionate:
1. Rezultat program R1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local
pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, vizat a fi atins
prin:
Rezultat de proiect 1: O strategie integrată de dezvoltare urbană (SIDU) și un Plan de
mobilitate urbană durabilă (PMUD) a Municipiului Botoșani aferentă perioadei 20212027, actualizare și implementare la nivel local.
2. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducere birocrației a nivel local
corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni
implementate, vizat a fi realizat prin:
Rezultat de proiect 2: Achiziționarea, dezvoltarea și implementarea soluției informatice
unitare pentru simplificarea procedurilor administrative și reducere a birocrației.
3. 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, vizat a fi realizat prin:
Rezultat de proiect 3: pentru un număr de minim 30 persoane din structurile operaționale
relevante ale UAT Mun. Botoșani
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