
 
 

  

 

 

 

REZULTATELE PROIECTULUI 
 

 

 Simplificarea Procedurilor Administrative prin 
Digitalizare”, 

cod SIPOCA 636 cod SMIS 128275 
 

 

 
Rezultat proiect 1 - Proceduri simplificate pentru reducerea 
birocraţiei pentru cetăţenii Municipiului Paşcani 

 

- Implementare portal servicii electronice pentru cetațeni- -servicii online registratură 

- Sistem de colectare si votare proiecte propuse de cetățeni 

- Extindere sistem informatic de management de documente existent pentru 
completarea on-line a cererilor de servicii electronice pentru toate serviciile 
menționate in proiect și livrarea lor electronică a serviciilor descrise. 

-Realizare interfață responsive, migrare date existente, implementare portleți de 
hotarari CL, cautare registratura, accesibilizare site. Modernizare si modificare tema 
site web cu preluare date existente 



 
 

-Sistem plati on-line prin intermediul Ghiseul.ro 

-Programări on-line Compartiment evidența persoanelor,  

-Programări on-line Compartiment Stare Civila 

 -Arhiva electronică integrată în toate celelalte module 

-Sesizări online - este o aplicatie pentru solutionarea eficienta a problemelor aparute 
pe raza municipiului, a caror rezolvare este de competenta Primariei. 
 
-Notebook pentru echipa de proiect 
 
 -Desktop pentru echipa de proiect 
 
 -Llicente de utilizare aplicatii de birou de tip Office sau echivalent 
 
 -Licenta aplicatie backup pentru datele stocate 
 
-Licente antivirus pentru servere, stații si notebook 
 
-Licenta sisteme de operare server pentru servere 
 
- Server pentru portal si arhiva 
 
- UPS pentru server 
 
- Echipament comunicatii de tip router cu firewall 
 
- Storage pentru datele din portal si arhiva 
 
- Echipament backup pentru datele arhivate 
 
-Scanner A3 profesional pentru scanarea documentelor curente 
 
-SMS Gateway pentru implementarea notificarii 
 
- Desktop pentru participantii la fluxurile digitale implementate 
 
- Dulap rack pentru servere, UPS, storage 
 
- Imprimanta cod bare+ etichete 
 

Rezultat proiect 2 - Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din 
Primaria Municipiului Paşcani în domeniul exploatării și 
administrării sistemelor implementate 

https://eportal.primariapascani.ro/�
https://eportal.primariapascani.ro/�
https://eportal.primariapascani.ro/dm_pascani/servicii.nsf/pagini/sesizari+online�


 
 

 

75 de persoane din Primăria Municipiului Pașcani  au fost certificate 
 la finalizarea cursurilor și au obținut cunoștințe și abilități îmbunătățite, în 

vederea exploatării și administrării sistemelor implementate 
 

- 1 sesiune de instruire 
 

Informare si publicitate privind derularea proiectului 

 

 Difuzări în media, presă și pe site-ul  beneficiarului 
  
-Anunt semnare contract de finantare -- Afișarea pe site-ul public al solicitantului 
 
- Anunț pentru debutul proiectului - Afișarea pe site-ul public al solicitantului 
 
- Comunicat de presă publicat în media la inceputul proiectului – a fost publicat 
anuntul pe:  https://bittv.info/comunicat-de-presa-lansare-proiect-simplificarea-
procedurilor-administrative-prin-digitalizare. 

-Anunț pentru finalizarea proiectului - Afișarea pe site-ul public al solicitantului. 

- Comunicat de presă publicat în media pentru finalul proiectului - a fost publicat 
anuntul pe: https://newspascani.com/anunt-finalizare-proiect-simplificarea-
procedurilor-administrative-prin-digitalizare-cod-mysmis-128275/. 

 Indicatoare vizibile   
  

- Pliant   
- Afis format A3   
- Banner 2,5 m x 1m   
- Agenda +pix+stick+rucsac, inscriptionate cu titlul proiectului 
-  

 
 Conferinta de incheiere proiect  

S-a desfasuta pe data de 08.06.2021 
 
 
 Diseminare rezultate, Campanii de informare: 

 - Plan de atragere al utilizatorilor online, un document in care a fost prezentata 
abordarea si metodologia pe care o considera necesara 
 

https://www.primariacalarasi.ro/images/Documente/DirectiilePrimariei/3.5%20Directia%20programe%20si%20dezvoltare%20locala/3.5.3%20Proiecte/Proiecte%20cu%20finantare%20nerambursabila/comunicat_semnare_contract_debirocratizare.pdf�
https://bittv.info/comunicat-de-presa-lansare-proiect-simplificarea-procedurilor-administrative-prin-digitalizare�
https://bittv.info/comunicat-de-presa-lansare-proiect-simplificarea-procedurilor-administrative-prin-digitalizare�
https://newspascani.com/anunt-finalizare-proiect-simplificarea-procedurilor-administrative-prin-digitalizare-cod-mysmis-128275/�
https://newspascani.com/anunt-finalizare-proiect-simplificarea-procedurilor-administrative-prin-digitalizare-cod-mysmis-128275/�


 
 

 -Solutii informatice pentru diseminarea informatiilor - Implementarea solutiei include 
o gazduire acesteia pe echipamentele Primariei Municipiului Pascani. 

- Echipamentele necesare pentru afisaj digital in 3 locatii ale Municipiului Pascani, au 
fost puse puse la dispozitie de catre ofertant 
 
- Crearea si derularea campaniilor google  
 

 

 

 

 


	-Sesizări online - este o aplicatie pentru solutionarea eficienta a problemelor aparute pe raza municipiului, a caror rezolvare este de competenta Primariei.
	-Notebook pentru echipa de proiect

