Titlu proiect : „Simplificarea procedurilor administartive la nivelul orasului Babadag”
Beneficiar : U.A.T. Oras Babadag judet Tulcea
Data incepere proiect: 15.04.2022
Perioada implementare: 15.04.2022 – 15-08.2023 (16 luni)
Suma valoare totala proiect : 2.642.700 ron
Costurile eligibile repartizate pe surse de finantare:
-

Fonduri structurale : 2.246.295 ron
Buget national : 343.551 ron
Contributie proprie : 52.854 ron

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului consta in optimizarea proceselor orientate catre beneficiari si eficientizarea activitatii la nivelul Orasului
Babadag, prin planificare strategica, simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, implementând
masuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) si front-office pentru serviciile
publice furnizate.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Dezvoltarea capacitatii de fundamentare a deciziilor si planificarii strategice pe termen lung, prin elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Turistica a Orasului Babadag 2023-2027, in conformitate cu cadrul financiar multianual 2021-2027.
2. OS2. Dezvoltarea, implementarea şi certificarea unui sistem de management al calităţii, structurat pe baza cerinţelor standardului
internaţional ISO 9001:2015, care optimizează procesele orientate către beneficiari in concordanţă cu SCAP.
3. OS3. Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetateni conform Planului integrat pentru simplificarea procedurilor
administrative aplicabile cetatenilor din perspectiva front-office si back-office. In acest sens este avuta in vedere achizitia si

implementarea unei platforme integrate pentru servicii electronice complete vizând competentele partajate ale primariei.
Platforma integrata include atat solutii front-office (portal web, aplicatii mobile, terminal interactiv self-service pentru servicii
electronice), cât si back-office (solutii care faciliteaza exercitarea competentelor partajate vizate de prezentul proiect, arhivare
electronica, retrodigitalizare). Platforma integrata pentru servicii electronice este bazata pe implementarea urmatoarelor principii:
one stop shop pentru livrarea de servicii publice electronice; utilizarea inteligenta informatiilor disponibile prin aplicarea
principiului inregistrarii "o singura data" a datelor – conceptul de identitate electronica a cetateanului; spatiul privat virtual al
cetateanului in relatia cu primaria.
4. OS4. Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din cadrul Orasului Babadag, in vederea sprijinirii masurilor vizate de
proiect. Este avuta in vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea si certificarea competentelor/cunostintelor dobândite pentru
67 de persoane, din cadrul grupului tinta, in ceea ce priveste utilizarea solutiilor informatice implementate in cadrul proiectului.

Justificare:
Caracterul inovator al proiectului consta in integrarea urmatoarelor principii in cadrul solutiei informatice prevazute a fi implementate:
a) acces facil si imediat catre servicii publice care sa fie disponibile non-stop si accesibil de acasa, de la serviciu, sau din orice alt loc,
independent de tipul de dispozitiv folosit, PC/laptop sau dispozitive (telefoane, tablete) mobile;
b) utilizarea inteligenta a informatiilor disponibile prin aplicarea principiului inregistrarii "o singura data" a datelor, prin care informatiile
necesare din partea cetatenilor sunt colectate doar o singura data, cu respectarea cerintelor de protectie a vietii private, precum si
generalizarea acceptarii si emiterii de catre autoritatile publice a documentelor in format electronic;
c) schimbul electronic de documente, completarea de formulare online, furnizarea de notificari automate si dovezi referitoare la
manipularea datelor transmise;
d) respectarea standardelor Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) pentru persoane cu dizabilitati.
Proiectul contribuie la solutionarea problemelor identificate prin implementarea unor masuri de simplificare pentru cetateni, in
corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor, atat din perspectiva back-office
(adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cat si front-office. In acest sens este avuta in vedere implementarea unei
platforme integrate pentru servicii electronice, vizand competentele partajate exercitate de primarie, asigurand astfel utilizarea inteligenta
a informatiilor disponibile prin aplicarea principiului inregistrarii "o singura data" a datelor, prin care informatiile necesare din partea
cetatenilor sunt colectate o singura data, cu respectarea cerintelor de protectie a vietii private, precum si generalizarea acceptarii si

emiterii de catre autoritatile publice a documentelor in format electronic. Obiectivele demersului de simplificare a procedurilor
administrative aplicabile cetatenilor sunt: economisirea resurselor utilizatorilor pentru accesarea serviciilor (financiare, timp,
informationale, confort); realizarea de efecte semnificative de antrenare si in alte domenii de interactiune cu cetatenii; degrevarea
institutiilor publice de resurse implicate in interactiunea cu cetatenii (timp, informationale, materiale, financiare, corespondenta).
Solutiile propuse plaseaza in centru cetatenii prin integrarea proceselor aferente serviciilor si garantarea securitatii informatiilor, cu
scopul reducerii poverii pentru utilizatori (front-office) si adaptarii si simplificarii functiilor si proceselor suport (back-office) aferente
diferitelor compartimente ale institutiei. In etapa de analiza vor fi selectate serviciile electronice specifice care vor fi implementate,
tinand cont de urmatoarele criterii definite in Planul de simplificare: - costurile generate pentru cetateni; - complexitatea procedurii; relationarea cu alte servicii propuse pentru simplificare in aval sau amonte; - rolul de referinta pentru alte servicii si interactiuni ale
cetatenilor cu institutiile publice: numarul anual ridicat al beneficiarilor. Se vor implementa servicii electronice aferente urmatoarelor
tipuri de competente partajate, conform Codului administrativ din 03.07.2019: - Ordine si siguranta publica: Transmitere integral
electronica a dosarelor aferente solicitarilor cu referire la disciplina în constructii si afisaj stradal, activitati comerciale, Raportarea online
a incidentelor de pe domeniul public de catre cetateni etc; - Serviciul public de administrare a beneficiilor de asistenta sociala: Venitul
minim garantat si ajutoarele de incalzire, Alocatiile de sustinere a familiei, alocatiile de stat pentru copii, indemnizatia si stimulentul
pentru cresterea copilului, Asistenti personali ai persoanelor cu handicap si indemnizatii persoane cu handicap etc; - Registrul agricol:
Inscrierea, modificarea sau radierea datelor în registrul agricol, Adeverință Rol agricol, Adeverință teren agricol etc. - Taxe si impozite:
Inregistrarea in evidenta fiscala a terenurilor PF, a clădirilor PF, a mijloacelor de transport PF, Adeverinta rol fiscal PF, Adeverinta rol
fiscal PJ, Eliberare certificat de atestare fiscala PJ etc. - Urbanism: Eliberare Certificat de Nomenclatura stradala si adresa, Certificat de
urbanism, Prelungire Certificat de urbanism, Autorizație de construire/desfiintare etc.

.
Rezultate asteptate
Detalii rezultat - Componenta 1
1. Rezultat program R1: Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si
planificarea strategica pe termen lung - Rezultat proiect 1 - Strategia de Dezvoltare Turistica a Orasului Babadag 2023-2027, in
conformitate cu cadrul financiar multianual 2021-2027.

2. Rezultat program R2: Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in
administratia publica locala - Rezultat proiect 2 - Implementarea si certificarea unui sistem de management al calitatii, structurat
pe baza cerintelor standardului international ISO 9001:2015.
3. Rezultat program R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat
de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate – Rezultat proiect 3 – Sistem informatic integrat pentru
simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, in cadrul Primariei Orasului Babadag.
4. Rezultat program R5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite, in vederea
sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 4 - 67 de persoane din cadrul grupului tinta
instruite in ceea ce priveste utilizarea solutiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Persoanele in cauza vor fi evaluate
si vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatic integrat, care va realiza instruirea prin personalul (formatori)
sau specializat.

