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Consolidarea capacității instituționale și 
eficientizarea activității la nivelul Municipiului 

Urziceni  prin  continuarea simplificării  
procedurilor administrative  și  reducerea 

birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri 
din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor  

interne  de  lucru,  digitalizarea  arhivelor)  și  
front-office  pentru  serviciile publice furnizate, 

aferente competențelor partajate ale administrației 
publice locale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

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  Urziceni  din  

domeniul  urbanismului, asistenței sociale și siguranței 
și ordinii publice. 

2. OS2: Dezvoltarea  cunoștințelor  și  abilităților  
personalului  din  cadrul  Municipiului Urziceni,  în  
vederea  sprijinirii  măsurilor  vizate  de  proiect.  

Este  avută  în  vedere formarea/instruirea, 
evaluare/testarea  și certificarea 

competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 30 
persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește 

utilizarea soluțiilor informatice implementate în 
cadrul proiectului. 

Obiectivul general al proiectului/
Scopul proiectului:



Grupul Ţintă
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de persoanele 
direct sprijinite în cadrul proiectului (persoane la nivelul 
cărora se aşteaptă un efect ca urmare a intervenţiei): 
• personal din autorităţile și instituţiile publice locale 
(personal de conducere și de execuţie): 40 de persoane din 
cadrul  Primăriei;  61 de persoane din cadrul Direcției de 
Asistență Socială

• aleşi locali (consilieri locali, primari, viceprimari) - 17  
persoane, după cum urmează: 16 Consilieri locali, 1 Primar

Rezultate proiect:

1. Rezultat program 3. Proceduri  simplificate  pentru  
reducerea  birocraţiei  pentru cetăţeni  la  nivel  local  
corelate  cu  Planul  integral  de  simplificare  a procedu-
rilor administrative  pentru  cetăţeni  implementate  -  
Rezultat  proiect  1.  Sistem informatic  extins  ce  furni-
zează  digital  fluxurile  de  lucru  din  cadrul  instituţiei, 
reducând  timpul  de  livrare  al  serviciilor  şi  asigură  
accesul  online  la  o  gamă extinsă  de  servicii  publice  
gestionate  de  Municipiul  Urziceni  din  domeniul urba-
nismului, asistenţei sociale şi siguranţei şi ordinii publice.

2. Rezultat program 5. Cunoştinţe  şi  abilităţi  ale  
personalului  din  autorităţile  şi instituţiile  publice locale  
îmbunătăţite,  în  vederea  sprijinirii  măsurilor/acţiunilor 
vizate de acest obiectiv specific - Rezultat proiect 2. 30 de 
persoane din cadrul grupului  ţintă,  instruite  în  ceea  ce  
priveşte  utilizarea  soluţiilor  informatice implementate  
în  cadrul  proiectului.  Persoanele  în  cauză  vor  fi evalu-
ate  şi  vor primi  un  certificat  din partea furnizorului  
sistemului  informatic integrat, care va realiza instruirea 
prin personalul (formatori) sau specializat.  

Dezvoltarea Durabilă
Printre  efectele  implementării  proiectului,  prin  prisma  
dezvoltării  durabile,  se  poate enumera utilizarea efi-
cientă și responsabilă a resurselor. 



Poluatorul plăteste:
Proiectul  respectă  principiul  “poluatorul  plătește”,  
conform  căruia  poluatorul este obligat să suporte chel-
tuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării 
sau să plătească  pentru  pagubele  provocate  de  polu-
are.  Proiectul  contribuie  la  aplicarea principiilor orizon-
tale  din  Acordul  de  Parteneriat  (secțiunea  1B- 
Aplicarea  principiilor orizontale menționate la articolele 
5, 7, 8 din Regulamentul UE nr.1303/2013), referitor la  
dezvoltarea  durabilă, inclusiv  respectarea  principiului  
“poluatorul  plătește”. Instituirea  principiului  poluatorul  
plătește  asigură  reflectarea  în  prețul  produselor  a 
costurilor  de  producție,  incluzând  costurile  asociate  
poluării,  degradării  resurselor și prejudicierii mediului.
Costurile pentru protecția mediului sunt reflectate în 
prețul fiecărui bun. Rezultatul constă în aceea că, produ-
sele mai puțin poluante vor necesita costuri mai reduse, 
iar consumatorii se vor putea orienta către produsele mai 
puțin poluante. Consecințele  majore  se  vor  concretiza  
într-o  utilizare  mai  eficientă  a  resurselor  și  în 
generarea unei poluări mai reduse.  În  cadrul  proiectului  
sunt  respectate  următoarele  categorii  de  criterii 
privind performanțele  ecologice: reducerea  sau  
eliminarea  materialelor nedegradabile; designul durabil;  
longevitatea  produsului/extinderea  ciclului  de  viață: 
conservarea energiei, costurile eliminării deșeurilor fiind 
suportate de către deținătorul de deșeuri, manipulate  de  
un  colector  de  deșeuri  sau  de  către  o întreprindere  
și/sau  de  către posesorul  anterior  sau  producătorul  de  
la  care  provine  deșeul  (conform  Directivei 2006/12/CE 
articolul 15).

Protecţia biodiversităţii:
În măsura aplicabilității, proiectul respectă și asigură 
protecția biodiversității. Prezentul proiect se desfășoară 
în mediul urban delimitat al Municipiului Urziceni.  Toate  
activitățile proiectului  sunt  concepute a  se  desfășura  în  
locații amenajate corespunzător tipului specific de 
activitate. Persoanelor implicate în proiect le vor fi pre-
zentate regulamentele și legislația în ceea ce privește bio-
diversitatea.



Utilizarea eficientă a resurselor:
Dezvoltarea durabilă este urmărită pe tot parcursul pro-
iectului, acesta conformându-se principiilor Strategiei 
Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României Ori-
zonturi 2013-2020-2030 cu privire la creșterea competi-
tivității și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere. 
Proiectul respectă principiul dezvoltării durabile pe cele 
trei dimensiuni ale sale:
- mediul - aplicarea principiului “poluatorul plătește”  
- societatea - promovarea cunoașterii și inovării pentru 
asigurarea unor standarde de viață ridicate
- economia - creșterea capacității competitive și promo-
varea conceptului economiei bazate pe cunoaștere.
Soluțiile  inovative  implementate  prin  proiect  sunt  
produse  TIC  -  exponente  ale  dezvoltării durabile, 
promovând tehnologiile curate și reducerea resurselor de 
consum. Proiectul asigură creșterea investițiilor și sti-
mularea activităților de inovare, generând competiti-
vitate  prin  specializare  inteligentă  și  valoare  adaugată  
sporită,  soluțiile  IT propuse  având  un  puternic  carac-
ter  inovativ,  orientat  către  nevoile  pieței  și  cu posibi-
litate de propagare la nivel economic. În cadrul pro-
iectului, la nivelul echipei de implementare utilizarea 
eficientă a resurselor se  va  materializa  în  utilizarea  
hârtiei  reciclabile  și  includerea  unui  mesaj  privind 
protejarea mediului în corespondenţa electronică. 

Atenuarea si adaptarea la schimbările climatice:
Proiectul promovează conceptul de oraș inteligent, 
punând în practică recomandările europene privind 
asigurarea durabilității orașelor ca rezultat al unei 
simbioze inteligente între tehnologii mai mature și 
inovatoare, platforme integrate, infrastructuri moderne, 
eficiență energetică, reproiectarea unor servicii mai 
eficace pornind de la exigențele cetățenilor și 
utilizatorilor, integrarea internetului. Soluțiile IT propuse 
adresează un domeniu de specializare inteligentă la nivel 
național, în sensul celor definite în Acordul de Parteneriat 
2014 - 2020, un impact direct în orientarea către o 
economie ecologică, mai eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor. 



Prin rezultatele sale, proiectul promovează utilizarea unui 
mediu digital reglementat, eficient și securizat, care 
permite utilizatorilor săi să poată interacționa într-o 
manieră eficientă și eficace cu furnizorii de servicii 
publice. Pentru atenuarea schimbărilor climatice, în 
cadrul proiectului s-a avut în vedere utilizarea cât mai 
îndelungată a luminii naturale. 

Rezilienţa la dezastre: Proiectul va promova un 
comportament responsabil față de mediu, biodiversitate, 
corelat cu instruire și informare referitoare la compar-
tamentul în caz de dezastre. De asemenea, se vor organiza 
instruiri tematice de prim ajutor care vor ajuta persoanele 
din echipa de implementare să reacționeze adecvat în 
cazul unor evenimente ce necesită asemenea intervenții. 

EGALITATEA DE SANSE

Proiectul asigură aplicarea principiilor orizontale din 
Acordul de Parteneriat (SECȚIUNEA 1 B - Aplicarea 
principiilor orizontale menționate la articolele 5, 7 și 8 din 
Regulamentul UE nr. 1303/2013), relativ la dezvoltarea 
durabilă, accesibilitate, egalitate de șanse. Prin prisma 
rezultatelor sale, proiectul contribuie la promovarea unor 
servicii de calitate pentru toți beneficiarii finali (cetă-
țeni), indiferent de sex, religie, etnie și iși aduce totodată 
aportul la dezvoltarea societății informaționale, care 
sprijină prin însăși definiția sa egalitatea de șanse. 
Proiectul promovează accesibilitatea persoanelor la 
servicii, inclusiv pentru persoanele cu diazabilități. 
Recrutarea personalului implicat în elaborarea, mana-
gementul, implementarea proiectului se va face cu 
respectarea legislației în vigoare în România privind 
egalitatea de șanse și nediscriminarea pe criterii de rasă, 
sex, religie, dizabilități sau vârstă. Echipa de management 
a proiectului include persoane de sex feminin, proiectul 
promovând egalitatea de șanse și de tratament între 
angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă. 



NEDISCRIMINARE

Solicitantul  se  angajează  să  respecte  legislația  anti-
discriminare  în  contextul recunoașterii faptului că anga-
jații sunt cea mai importantă resursă a unei organizații.  În  
acest  sens,  solicitantul  dezvoltă  o  abordare  unitară  în  
politicile  și  practicile  de management  și  resurse  
umane  atât  în  relația  cu  angajații,  clienții  și  comu-
nitatea. Promovarea  principiului  egalității  de  șanse  în  
practicile  de  angajare,  selecție  și menținere  a  anga-
jaților  va  avea  rezultate  pozitive  prin  diminuarea  
fluctuațiilor  de personal, care determină economii pri-
vind costurile de recrutare și instruire.  

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Soluția informatică propusă prin proiect va include 
functionalități care asigură punerea în  practică  a  
următoarelor  măsuri/deziderate  din  Planul  integrat  
pentru  simplificarea procedurilor  administrative  apli-
cabile  cetățenilor: accesibilizarea  mediului comuni-
cațional și informațional pentru persoanele cu dizabilități; 
informarea cetățenilor cu  privire  la  procedurile  și  
instrumentele  de  simplificare  care  se  vor  introduce,  
în vederea facilitării interacțiunii cu primăria și asigurarea 
de suport pentru trecerea de la interacțiunea fizică (la 
ghișeu) la cea electronică. 
Prin  rezultatele  generate  în  contextul  soluțiilor  imple-
mentate,  proiectul  respectă conceptul  de  accesi-
bilitate  așa  cum  este  definit  în  Strategia  europeană  a  
dizabilității 2010 - 2020- Reînnoirea angajamentului către 
o Europă fără bariere" ca "posibilitatea asigurată persoa-
nelor cu dizabilități de a avea acces, în conditii de 
egalitate cu ceilalți cetățeni,  la  mediul  fizic,  transport,  
tehnologii  și  sisteme  de  informații  și  comunicare, 
precum și la alte facilități și servicii". 
Soluțiile  inovative  implementate  prin  proiect  
promovează/optimizează  accesibilitatea persoane-
lor/grupurilor dezavantajate. În special, proiectul promo-
vează accesibilitatea la  tehnologia  informației  și  a  co-
municațiilor,  în  scopul  realizării  incluziunii  grupurilor 
dezavantajate cu acces limitat sau problematic.  



Material distribuit gratuit

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 
poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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Urziceni Digital înseamnă un pas în plus spre o administrație publică 
locală deschisă, transparentă, proactivă, flexibilă, responsabilă, 
orientată spre finalitate. 
Digitalizarea înseamnă în primul rând simplificarea procedurilor pentru 
cetățeni, care pot astfel să deruleze operațiuni prin intermediul 
dispozitivelor mobile sau al calculatorului, fără să mai fie necesare 
drumuri sau cozi. În același timp, modul de lucru în mediul digital 
realizează și importante economii la bugetul local. 

Urziceni Digital:
http://eservicii-eprimarie.primaria-urziceni.ro 

http://primaria-urziceni.ro

Prezentul proiect reprezintă continuarea dezvoltării 
infrastructurii digitale a Municipiului Urziceni prin crearea 

unor noi servicii digitale în vederea facilitării accesului 
cetățenilor în relația cu Administrația Publică locală. 

Vă invităm în data de 22 iunie 2022, ora 10 la conferința de 
închidere a proiectului ce se va realiza în sistem online la 

adresa:
https://us02web.zoom.us/j/83707436583?pwd=SS9tOVBVYkF1a2h4

http://www.primaria-urziceni.ro
http://www.primaria-urziceni.ro
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