
„ Modernizarea activităţii de lucru cu publicul şi 

introducerea unui program informatic pentru buna 

gestionare a documentelor în cadrul Primăriei UAT 

Oraş Slănic Moldova ”  



Axa prioritară 2 : Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare 

 

 

 

 

Domeniul major de intervenţie 2.2 : Îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei furnizării serviciilor 

 

 

 

Operaţiunea : Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de 

livrare a serviciilor publice 



Scopul proiectului : Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 

serviciilor publice la nivelul Primariei UAT Oraş Slănic Moldova, prin 

implementarea unui sistem de manangement modern şi eficient al 

documentelor şi prin modernizarea activităţii de lucru cu publicul 

 

 

Obiectivul general al proiectului : Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 

furnizării serviciilor publice la nivelul Primariei UAT Oraş Slănic 

Moldova  

 

Durata proiectului este de 12 luni 



 
 
Analiza situaţiei curente la nivelul Primăriei UAT Oraş Slănic 
Moldova, prezentată mai jos rezultă că dificultatea în funcţionare 
este generată de următoarele aspecte : 
 informaţia de specialitate este redusă şi monopolizată de 

persoana direct responsabilă; 
 cetăţeanul consumă mult timp pentru identificarea biroului care 

este competent să-i rezolve problema, a funcţionarului, a 
informaţiilor referitor la documente necesare; 

 lipsa unor sisteme unitare de comunicare şi transmitere a 
informaţiilor, care să faciliteze accesarea informaţiilor în timp util 
şi utilizarea acestora de către mai mulţi utilizatori; 

 colaborare insuficientă între departamentele şi serviciile din cadrul 
instituţiei, dublată de un circuit intern greoi al documentelor; 

 lipsa unor programe IT specializate, pe diverse domenii; 
 cunoştinţe şi abilităţi reduse de relaţionare cu cetăţenii, mediul de 

afaceri, precum şi de comunicare interdepartamentală; 
 nivelul redus al informării cetăţenilor oraşului cu privire la 

serviciile publice furnizate, precum şi alte informaţii de interes 
public. 



Analiza evidenţiază următoarele necesităţi funcţionale: 

 necesitatea modernizării modului de lucru cu publicul, prin utilizarea 
eficientă a tehnologiei informaţiei; 

 necesitatea soluţionării colaborării deficitare dintre serviciile şi 
birourile din cadrul primăriei, în problema managementului 
documentelor; 

 necesitatea creşterii capacităţii instituţionale a primăriei, prin 
dezvoltarea abilităţilor de relaţionare cu publicul şi de comunicare, a 
personalului existent  

Prin intermediul proiectului,ne propunem modernizarea activităţii de 

lucru cu publicul prin utilizarea posibilităţilor oferite de tehnologia 

Informaţiei, respectiv implementarea unui program de management 

electronic al documentelor care să asigure o creştere a calităţii 

serviciilor publice oferite cetăţenilor comunităţii Slănic Moldova 

concomitent cu creşterea nivelului de pregătire şi al abilităţilor 

personalului Primăriei de a relaţiona cu cetăţenii şi de a utiliza 

programul informatic de management al documentelor. 

Proiectul va include şi analiza procedurilor de lucru şi a oportunităţilor 

de simplificare a procedurilor, în scopul scurtării duratei de procesare şi 

eliberare a documentelor, de asigurare a transparenţei procesului, de 

eliminare a corupţiei şi a suspiciunilor de acest gen. 



Grupul ţintă  
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat din 45 de persoane, 

angajate ale Primăriei oraşului Slănic Moldova  

 Secretar oraş - 1 persoană; 

 Comp. administraţie publică locală, stare civilă, protecţie si 
asistenţă socială, autoritate tutelară, secretariat, informare şi 
relatţii cu publicul - 6 persoane; 

 Dir.buget finanţe, contabilitate, salarizare, resurse umane, achiziţii 
publice 18 persoane; 

 Comp. urbanism, amenajare terit.,administrarea domeniului public 
si privat şi protecţia mediului - 5 persoane; 

 Comp. agricol şi cadastru funciar - 3 persoane;                                                                     

 Comp. control comercial, protectia consumatorului şi autorizarea 
activ. economice  şi de transp. - 2 persoane; 

 Comp. audit intern - 1 persoană; 

 Comp. de integrare europeana si  Strategii de dezvoltare - 3 
persoane; 

 Serv. politie comunitara - 1 persoană; 

 Comp. protectie civila - 1 persoană; 

 Comp. de deservire - 2 persoane; 

 Funcţiile de demitate publică: Primarul şi viceprimarul oraşului 
Slănic Moldova - 2 persoane  



20 persoane, angajate în cadrul Primăriei oraşului Slănic Moldova vor 

participa la sesiunea de instruire în domeniul Relaţiilor Publice şi 

Comunicării.  

 

Selecţia participanţilor la această sesiune de instruire se va realiza, 

urmărind următoarele criterii:  

a) specificul activităţii   

b) b) reprezentativitatea tuturor departamentelor/serviciilor; 

 

Un număr de 30 angajaţi ai Primăriei oraşului Slănic Moldova instruiţi 

să folosească programul informatic de managementul documentelor 

implementat; 

 

Personalul primăriei va fi implicat pe toată durata proceselor de 

implementare a proiectului  



– Beneficiari indirecţii – cetăţenii oraşului Slănic Moldova, cca 

5300 locuitori; 

– Societăţile comerciale care îşi au sediul sau îşi desfăşoară 

activitatea pe raza oraşului Slănic Moldova cca 120 societăţi 

comerciale; 

– 15 instituţii publice de pe raza administrativ-teritorială a oraşului 

Slănic Moldova; 

– Instituţiile publice cu care Primăria oraşului Slănic Moldova 

corespondează şi / sau are relaţii de colaborare ( de exemplu 

Consiliul Judeţean Bacău, Instituţia Prefectului Judeţului Bacău, 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Est, Servicii 

Deconcentrate, alte primării, Autorităţi de Management pentru 

diverse fonduri, Ministere, etc) – 50 de organizaţii. 



Activităţi în cadrul proiectului 

 Asigurarea managementului şi monitorizării proiectului 

 Lansarea oficială a proiectului 

 Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice 

 Asigurarea bazei materiale a proiectului 

 Modernizarea activităţii de lucru cu publicul 

 Implementarea programului informatic pentru managementul 

documentelor 

 Desfăşurarea sesiunii de instruire cu tema Relaţii Publice şi 

Comunicare 

 Diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului 

 Realizarea auditului proiectului 



Rezultatele proiectului  
 Activitatea de lucrul cu publicul modernizată în cadrul Primăriei UAT 

Oraş Slănic Moldova; 

 Un „ Manual de implementare în vedera modernizătii activităţii de 
lucru cu publicul” care va conţine procedurile, informaţiile şi 
formularele necesare; 

 Un program informatic de managementul documentelor funcţional 
implementat în cadrul Primăriei; 

 Reţeaua de comunicaţie IT a Primăriei oraşului Slănic Moldova 
modernizată; 

 30 angajaţi ai Primăriei oraşului Slănic Moldova instruiţi să 
folosească programul informatic de managementul documentelor 
implementat; 

 20 angajaţi ai Primăriei oraşului Slănic Moldova, participanţi la 
sesiunea de instruire cu tema Relaţii Publice şi Comunicare; 

 20 de certificate de participare emise de către  Furnizorul de servicii 
de insturire; 



 Un manual de implementare pentru utilizarea programului informatic 
pentru managementul documentelor, elaborat în limba română şi 
distribuit în format electronic şi printat (manual de utilizare, manual 
de instalare/configurare şi manual de administrare a programului 
informatic pentru managementul documentelor); 

 O Bază de date (documente) în format electronic, pentru a fi utilizată 
de către personalul care lucrează în domeniul relaţiilor cu publicul 

 100 de pliante de prezentare a proiectului elaborate, tipărite şi 
distribuite; 

 100 de broşuri de diseminare a experienţei acumulate în intermediul 
proiectului, elaborate, tipărite şi distribuite; 

 300 seturi cu materiale cu informaţiii despre serviciile furnizate de 
către Primăria oraşului Slănic Moldova editate şi distribuite în cadrul 
activităţii de lucru cu publicul; 

 500 de materiale promoţionale – fluturaşi promoţionali; 
 



Sustenabilitatea proiectului 

Menţinerea/utilizarea rezultatelor proiectului după finalizarea 

implementării lui se va realiza prin astfel: 

Susţinere financiară: Primăria oraşului Slănic Moldova va 

asigura pentru o perioadă de cel puţin 3 ani după implementarea 

proiectului, întreţinerea pentru echipamentele hardware şi sistemul 

informatic de managementul documentelor.  
Susţinere instituţională: Structurile care care au permis 

implementarea proiectului şi cele rezultate din implementarea lui vor 

functiona şi în continuare,  instituţia asigurând cadrul necesar bunei 

functionări a acestuia şi pregatirea pentru  realizarea unei alte etape de 

informatizare, superioare, fiind estimată accesarea unor programe de 

finanţare de la nivelul Ministerului Internelor şi Administraţiei şi 

Ministerul Comunicaţiei şi Societăţii Informaţionale. Nivelul de 

performanţă atins de personalul implicat urmează să se menţină şi 

după încheierea proiectului, iar experienţa şi datele acumulate vor 

favoriza perfecţionarea în continuare a proceselor de lucru dezvoltate şi 

implementate în cadrul proiectului.  



„Manualul de implementare în vedera modernizătii activităţii de lucru cu 

publicul” va putea fi actualizat şi îmbunătăţit de personalul Primăriei 

oraşului Slănic Moldova, în funcţie de dezvoltarea ulterioară a 

serviciilor de la nivelul Primăriei oraşului Slănic Moldova. 

Susţinere tehnică: solicitantul are capacitate tehnică de a asigura 

personal propriu de administrare a  aplicaţiei informatice  pentru o 

perioadă de minimum 3 ani după implementarea  proiectului iar soluţia 

tehnică este scalabilă software si hardware; 

Susţinere resurse umane: solicitantul va asigura instruirea 

eventualilor noi utilizatori ai sistemul informatic implementat  pentru o 

perioadă de minimum 3 ani după implementarea  proiectului, aşa încât 

toate rezultatele proiectului vor fi cel puţin păstrate pe această 

perioadă, „Manualul de implementare pentru utilizarea programului 

Informatic pentru managementul documentelor” va fi disponibil în 

cadrul instituţiei si va asigura suportul teoretic pentru instruirea noilor 

utilizatori.  

Dezvoltare: solicitantul va urmări dezvoltarea funcţionalităţilor existente 

ale sistemului informatic şi adăugarea unora noi care să răspundă 

activităţii tot mai complexe a Primăriei UAT Oraş Slănic Moldova, prin 

dezvoltarea unor alte module.  



Vă mulţumim ! 


