
 

 

 
ANUNT  Finalizare proiect  

APLICAT  - Administrație Publică Locală Informatizată, 
Calitativă și Accesibilă Tuturor la 

Suceava 
- Servicii electronice –  

UAT Municipiul Suceava, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul cu titlul 
”APLICAT – Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la 
Suceava”, cod SIPOCA 626/MySMIS2014 128093. Proiectul a fost co-finanțat  în cadrul Axei 
Prioritare ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Operațiunea 
”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”, din cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020. 

Proiectul, implementat în perioada 24.07.2019 – 24.07.2021,  a avut ca scop consolidarea 
capacității Primăriei Municipiului Suceava de a asigura servicii publice de calitate și accesibile 
cetățenilor și crearea unei administrații publice orientată spre beneficiarii de servicii publice prin 
simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățeni. 
 

Prin implementarea proiectului au fost obţinute următoarele rezultate/livrabile finale: 
 Un portal web pentru servicii electronice gestionate exclusiv de Primăria Municipiului 

Suceava:    https://eportal.primariasv.ro 
Următoarele documente pot fi solicitate prin intermediul serviciilor cu acces online: 

 Certificat de Nomenclatură stradală și adresă 
 Autorizație specială de  transport 
 Acord prealabil priv. amplasarea și autorizarea executării construcțiilor sau 

instalațiilor în zona drumului public 
 Aviz pt execuția lucrărilor de săpătură în zona drumurilor  publice în vederea 

amplasării branșamentelor tehnico-edilitare 
 Autorizație transport persoane în regim de taxi  
 Autorizație taxi 
 Autorizație pentru desfășurarea activității de comerț/prestări servicii+Aviz pentru 

programul de funcționare 
 Autorizație pentru desfășurarea activității de alimentație publică 
 Certificat de atestare fiscală persoane juridice 
 Certificat de atestare fiscală persoane fizice 
 Sesizări online harta incidentelor 

 
 

 Procese digitale de administrare a documentelor actualizate cu noi fluxuri cu livrare 
electronică; http://dm.primariasv.ro/DM/setari.nsf 



 

 

 Modernizare website, cu preluarea tuturor informațiilor existente, restructurarea lor pentru a 
putea ajunge mai ușor la informații și optimizarea pentru accesul de pe dispozitivele mobile. 
S-a avut în vedere păstrarea integrărilor și serviciilor existente și a schemelor de acces și 
securitate la conținut consistente cu document management. 
https://www.primariasv.ro/dm_suceava/site.nsf 

 Crearea unei arhive electronice care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate 
exclusiv de Primărie retro-digitalizate. 
Sistemul de management al documentelor a fost extins pentru a acoperi într-un modul nou 
integrat funcționalitatea de arhivă electronică a fișierelor și metadatelor rezultate în urma 
retro-digitalizării. Modulul de arhivă electronică asigură acces controlat și jurnalizat la 
fondul digital și oferă electronic funcționalități de eliberare duplicat, copie conformă, 
vizualizare și printare document. Aici sunt importate în soluția informatică de management 
de documente metadatele rezultate din indexare și referitoare la copiile digitale și 
administrate prin interfața acesteia. 

 Elaborarea unui Plan pentru atragerea utilizatorilor în utilizarea cu precădere a serviciilor 
online oferite de Primărie. 

       https://www.primariasv.ro/dm_suceava/site.nsf/pagini/plan+de+atragere+a+utilizatorilor- 
00021DA2 

 Crearea de cunoștințe și abilități ale personalului din Primăria Municipiului Suceava în 
domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate;  81 de funcționari au obținut 
certificate de participare la activitățile de instruire desfășurate în cadrul proiectului. 

 
Valoarea totală a proiectului a fost de 2.777.418 lei, din care:  

 2.360.805,30 lei ajutor financiar nerambursabil asigurat de Uniunea Europeană (85%); 
 361.064,38 lei ajutor financiar nerambursabil din bugetul național (13%); 
 55.548,32 contribuție proprie a beneficiarului (2%). 

 
Soluția integrată implementată prin prezentul proiect permite traversarea barierei digitale, 

care limitează accesul la informație prin folosirea de mijloace restrânse de comunicare, adresând 
tuturor categoriilor de  cetățeni servicii electronice care se încadrează în nivelul cel mai înalt de 
prioritate conform Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile 
cetățenilor. 

Pentru informații suplimentare despre implementarea proiectului, vă rugăm contactați pe 
dl. Dan DURA – Manager de proiect, la tel. 0230/212.696 int. 117, fax: 0230/520.593, email: 
dandura@primariasv.ro. 
 
 
  



 

 

 
 

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

 
 
1.  Informare proiect SIPOCA626/SMIS 128093 
2.  Comunicat presa inceput proiect APLICAT 
3.  Informare contracte  achizitii proiect APLICAT 
4.  Plan de atragere a utilizatorilor 
5.  Comunicat de presa finalizare proiect APLICAT 
6.  Material publicitar - Flyer - cu informatii specifice 

http://ftp.primariasv.ro/pub/pub/proiect%20aplicat/1.%20INFORMARE%20generala%20-%20Decrierea%20proiectului_128093_site.pdf
http://ftp.primariasv.ro/pub/pub/proiect%20aplicat/2.%20Comunicat%20de%20presa%20inceput%20proiect%20Aplicat.pdf
http://ftp.primariasv.ro/pub/pub/proiect%20aplicat/3.%20Informare%20contracte%20achizitii%20APLICAT.pdf
http://ftp.primariasv.ro/pub/pub/proiect%20aplicat/4.%20Plan_comunicare_APLICAT.pdf
http://ftp.primariasv.ro/pub/pub/proiect%20aplicat/5.%20Comunicat%20de%20presa%20finalizare%20proiect%20Aplicat.pdf
http://ftp.primariasv.ro/pub/pub/proiect%20aplicat/6.%20Pliant%20APLICAT.pdf



