
 
 
 
 
„Proiect cofinanțat din Fondul Social European,  

prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020” 

Cod apel: POCA/471/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia public locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCA 
Cod proiect 129759 

 
 

Titlul Proiectului - SEPA – „Simplificarea si eficientizarea procedurilor 
administrative” 

 
Componenta1- CP12/2018 pentru regiunile mai puţin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică 
şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni  la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate 
Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente 
Operaţiunea: Introducerea de sisteme şi standard comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele 
orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP 
 
Data începere proiect: 03-06-2019 
Data încheiere efectivă proiect: 30-04-2021 
 
 

Obiectivul general constă în îmbunătățirea capacității administrative, a calității și eficienței serviciilor 
publice furnizate la nivelul UAT Municipiul Roșiorii de Vede prin investiții integrate și complementare conform 
reglementarilor europene și naționale și prin mecanisme şi proceduri standard implementate la nivel local pentru 
fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului 
 
- Măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației prin crearea și integrarea 

unui sistem informatic pentru arhivă (digitalizarea arhivelor) și administrarea electronică a documentelor 
la nivelul Municipiului Roșiorii de Vede.  

 
- Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui numar de 61 persoane din toate nivelurile ierarhice din 

cadrul UAT Municipiul Roșiorii de Vede pe teme specifice 
 

-  Implementarea unor mecanisme și proceduri standard (actualizare Strategie de dezvoltare a Municipiului, 
Plan strategic instituțional, proceduri cadru de adoptare a hotărârilor de consiliu local) pentru a crește 
eficiența acțiunilor adimintrative la nivelul Municipiului Rosiorii de Vede. 
 

 
Rezultate  

 
1.Rezultat program 5 - Cunostințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice 

locale îmbunatățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific; - atins prin 

Rezultat proiect 2 – 61 de persoane din UAT Municipiul Rosiorii de Vede instruite pe competențe de 

planificare strategică 18,147.50 (0.53 %) 

2. Rezultat program 1 - Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru  
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung; - atins prin Rezultat de proiect 3 - Strategie și 
proceduri realizate 630,700.00 (18.37 %) 
 

3. Rezultat program 3 - Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel  
local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni  
implementate; - atins prin Rezultat proiect 1 – specificații tehnice, sistem de digitalizare și retro-digitalizare 
arhive 2,784,390.56 (81.10%) 
 

Buget eligibil total: 3,880,363.06  lei 
Grant nerambursabil: 3,802,755.80 
Cheltuieli totale contribuţie proprie: 77,607.26 lei 

 

 
www.poca.ro 

http://www.poca.ro/

