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„Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor
administrative, reducerea birocrației și îmbunătățirea organizării

instituționale”

Municipiul Mediaș, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Soluții informatice
integrate pentru simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și
îmbunătățirea organizării instituționale” cod SIPOCA 844/cod Mysmis 136328, Proiect cofinanțat
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2, Obiectivul
specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectul a debutat în data de 08.07.2020, a avut o durată de implementare de 28 luni și o
valoare totală eligibilă de 2.878.967,00 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă a fost de 2.821.387,66 lei,
din care:
 2.447.121,96 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (85%)
 374.265,70 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%)
 57.579,34 lei - cofinanțarea eligibilă din bugetul local (2%).

Digitalizarea administrației publice locale este o axă strategică de dezvoltare a municipiului
Mediaș, parte a unui proiect mai larg de Smart City, prin care se dorește crearea unui mediu prietenos
cu cetățeanul, prin soluții digitale inovative. Concret, în urma finalizării acestui proiect, cetățenii din
Mediaș beneficiază de:

1. Sistem informatic integrat & Portal pentru cetățeni
 Permite interacțiune bidirecțională cu cetățeanul;
 Permite definirea unui număr nelimitat de formulare online. Aceste formulare sunt prelucrate

automat și trimise direct către departamentul din cadrul Primăriei abilitat să le rezolve;
 Permite consultarea datelor pe baza cărora se calculează impozitele și taxele (clădiri declarate,

terenuri declarate, autovehicule declarate, alte taxe – salubritate etc);
 Permite consultarea datelor declarate la registrul agricol (componența familiei, terenuri în

proprietate, contracte de arendă);
 Permite consultarea situației la zi detaliată privind taxele și impozitele;
 Permite declararea de noi bunuri dobândite (clădiri, terenuri, autovehicule, alte taxe);
 Permite plata impozitelor și taxelor cu cardul bancar;
 Permite vizualizarea istoricului de plăți;
 Permite completarea cererii pentru eliberarea certificatului fiscal automat;
 Permite eliberarea certificatului fiscal automat în maxim 5 minute de la depunerea cererii;
 Permite completarea cererii pentru eliberarea unor adeverințe de la registrul agricol;



 Permite eliberarea automată a acestor adeverințe. Prin automată se înțelege că: cererea se depune
prin portal, apoi se încasează taxa, apoi se emite documentul, se înregistrează documentul, se
semnează documentul iar apoi este trimis către cetățean, totul fără intervenția vreunui funcționar;

 Permite consultarea istoricului de documente în relația cu Primăria (tot ce s-a depus la registratură,
atât electronic cât și fizic);

 Permite verificarea stadiului unui dosar depus
 Semnalare probleme

2. Utilizarea de InfoKiosk-uri - au fost implementate 3 unități
 Permite încasarea impozitelor și taxelor locale cu cardul fără a mai fi nevoie de așteptare la ghișeu.

Se introduce CNP-ul și apare situația personală, apoi se poate face plata rapid și simplu (contactless)
precum la un terminal de autoservire.

3. Aplicație mobilă pentru cetățeni - permite toate funcționalitățile sus amintite ale portalului, dar în
mediul mobil (poate fi găsită în magazinele de aplicații de iOS / Android).

4. Robot telefonic - Permite preluarea sesizarilor de la cetățeni în mod automat și în afara orelor de
program. De asemenea, pot fi oferite anumite informații în mod automat, fără a fi nevoie de intervenția
funcționarilor:
 Sold de plată taxe și impozite locale;
 Emitere pe SMS link de plată;
 Verificarea stadiului unui document;
 Semnalarea unei probleme;

La nivelul Primăriei Municipiului Mediaș, 100 de persoane au fost instruite pentru folosirea
sistemului informatic integrat.

Date de contact manager de proiect: Sajgo Elena, director Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate,
Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG, din cadrul Primăriei Mun. Mediaș, tel.
0269/803802, e-mail: elena.sajgo@primariamedias.ro, www.primariamedias.ro.
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