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CONFERINȚĂ DE PRESĂ PROMOVARE PROIECT 
 
 

„PRO-ADMIN – administrație locală performantă„ 
SIPOCA 688 / Cod SMIS 129739 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 

„Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparențe”, Obiectivul specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1 - Fundamentarea 
deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin 

dezvoltate. 
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Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL CARACAL, în calitate de beneficiar, prezintă stadiul implementării proiectului „PRO-ADMIN 
– administrație locală performantă„ Cod SIPOCA 688 / Cod SMIS 129739. 
 Perioada de implementare a proiectului 04.09.2019 – 04.03.2022. 
          Valoarea totală a Proiectului ce face obiectul Contractului de finanțare nr.419/04.09.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării  Regionale 
și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă, denumită AM POCA 
și Municipiul Caracal în calitate de beneficiar,  este de 3.893.240,40 lei,  din care Autoritatea de Management POCA se angajează să acorde 
o finanțare nerambursabilă de maxim 3.815.375,60 lei, echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului: 

- Fondul Social European (FSE) = 3.309.245,34 lei; 
- Buget Național = 506.121,26 lei. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiective proiect:  
Dezvoltarea și implementarea unor soluții informatice privind simplificarea procedurilor administrative în Primăria Municipiului Caracal, 

în vederea creșterii capacității instituționale privind fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, precum și reducerea 
birocrației, prin dezvoltarea și implementarea unor sisteme informatice inovative pentru serviciile furnizate către cetățeni. 

Proiectul contribuie la soluţionarea nevoilor identificate prin implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, în 
corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, atât din perspectivă back-office, cât 
şi front-office.  

Obiectivele demersului de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor sunt: 
a. economisirea resurselor utilizatorilor pentru accesarea serviciilor (financiare, timp, informaţionale, confort);  
b. realizarea de efecte semnificative de antrenare şi în alte domenii de interacţiune cu cetăţenii;  
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c. degrevarea instituţiilor publice de resurse implicate în interacţiunea cu cetăţenii (timp, informaţionale, materiale, financiare, 
corespondenţă).  

    Prin soluţiile propuse, se are în vedere plasarea în centru a cetăţeanului/evenimentului de viaţă, respectiv integrarea proceselor aferente 
unui serviciu/eveniment de viaţă, şi garantarea securităţii informaţiilor colectate şi/sau prelucrate, cu scopul reducerea poverii pentru 
utilizatori.  

     Caracterul inovator al proiectului constă în integrarea următoarelor principii în cadrul soluţiilor informatice prevăzute a fi implementate. 
          Corespondenţa şi contribuţia proiectului la obiectivul specific, la rezultatele şi la indicatorii POCA: 

Proiectul propus asigură operaţionalizarea la nivel teritorial a măsurilor de simplificare prevăzute în Planul integrat pentru simplificarea 
procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectivă back-office, cât şi front-office.  
           Soluţiile informatice propuse prin proiect vor include funcţionalităţi care asigură punerea în practică a următoarelor măsuri/deziderate 
din Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor. Prin intermediul activităţilor de instruire se asigură 
implementarea măsurii referitoare la dezvoltarea competențelor personalului.  

Proiectul se adresează obiectivului specific POCA 2.1. Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, respectiv obiectivul tematic nr. 11 Consolidarea capacităţii 
instituţionale a autorităţilor publice şi a părţilor interesate şi eficienţa administraţiei publice şi îşi propune să consolideze capacitatea 
administrativă a Municipiului Caracal de a susţine o economie modernă şi competitivă, abordând provocarea 5 Administraţia şi guvernarea şi 
provocarea 2 Oamenii şi societatea din Acordul de Parteneriat al României.  

Proiectul răspunde priorităţii de investiţii 11i Efectuarea de investiţii în capacitatea instituţională şi în eficienţa administraţiilor şi a 
serviciilor publice la nivel național, regional şi local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări şi a bunei guvernanţe. Proiectul 
asigură îndeplinirea obiectivelor specifice ale axei prioritare 2 Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, prin susținerea planificării strategice și prin reducerea birocrației. 
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REZULTATE AȘTEPTATE: 

 Componenta 1 1: 
 Rezultat program 1: 
 Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung:  

Rezultat proiect 1.: 
i. Comitet/Comisie de coordonare;  
ii. comisii de specialitate cu rol consultativ;  
iii. Procedura de lucru;  
iv. Planificare a activităților Comitetului/comisiei;  

–Strategia și procedurile de funcționare a mecanismului de bugetare participativă;  
v. Mecanism de bugetare participativă on-line;  

– Rezultat proiect 2: 
i. Plan de acțiune;  
ii. Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027; 
iii.  PMUD  

 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:  
– Rezultat proiect 3: 

i. Sistem informatic de tipul ghișeu unic on-line si fizic;  
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ii. Soluții informatice care să asigure administrarea electronică a documentelor create, primite sau întocmite pentru uz intern în 
cadrul instituției, așa cum este cerut de Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată;  

iii. Retro-digitalizarea arhivei UAT cel puțin pentru documentele ce prezintă valoare operațională în prezent. 
 Rezultat program 5: 
Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor 

vizate de acest obiectiv specific:  
– Rezultat proiect 4: 

i. 60 persoane (aleși locali, personal de conducere și de execuție) pregătiți profesional în cadrul unor programe de instruire. 
 

 
JUSTIFICARE: 

Date statistice: In anul 2018 la nivelul Municipiului Caracal s-au înregistrat un număr de 37.294 documente intrate, 17.579 adrese 
înregistrate, 19.715 cereri, 11.237 răspunsuri și 7.224 documente expediate direct și un număr de peste 11.000 cetățeni care au beneficiat de 
serviciile instituției. 

Simplificarea procedurilor specifice administrației publice, atât în sensul reducerii barierelor birocratice și a poverilor administrative, 
cât și în scopul creșterii gradului de transparență și al îmbunătățirii relației cetățenilor cu instituțiile şi autoritățile publice reprezintă o condiție 
sine-qua non a reformării întregului sistem administrativ. 

Totodată, lipsa unui mecanism de bugetare participativă, precum și a unei Strategii de Dezvoltare durabilă a municipiului pe perioada 
2020-2027 care să poată fi urmărită cu claritate de către cetățean este o nevoie reală existentă la nivelul Municipiului Caracal, iar pentru 
această nevoie se propun activități și măsuri integrate de dezvoltare și implementare a unui mecanism de bugetare participativă on-line în 
scopul elaborării politicilor publice ce necesită resurse financiare din bugetele aferente anilor 2020 şi 2021 și de elaborare a Strategiei de  
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dezvoltare durabilă a Municipiului Caracal pentru perioada 2020-2027, dar și dezvoltarea de soluții și sisteme informatice pentru 

simplificarea serviciilor furnizate direct cetățenilor și mediului de afaceri. 
Conform analizei nevoilor şi obiectivelor de simplificare şi raţionalizare a procedurilor desfăşurate în contextul elaborării Planului integrat 

pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, au rezultat un număr de şapte servicii care se încadrează în nivelul cel 
mai înalt de prioritate. 

Astfel, relaţia cetăţenilor cu administraţia publică este caracterizată, în general, de  proceduri greoaie, fluxuri lungi şi sinuoase ale 
documentelor, termene lungi de rezolvare a demersurilor cetăţenilor şi multitudinea de formulare, în multe situaţii redundante. Tendinţa 
manifestată este de a privi cetăţeanul ca pe un contribuabil în raport cu administraţia publică şi nu ca un client, ale cărui drepturi trebuie 
promovate şi respectate. 

Nevoia permanentă de a îmbunăţi accesul cetăţenilor la informaţie şi de a lărgi gama de servicii electronice se datorează numărului tot 
mai ridicat de contribuabili cu care se intră în contact, a cererilor numeroase şi diverse cu care aceştia vin către administraţia publică, precum 
şi a preocupării continue a primăriei de a servi cât mai eficient interesele cetăţenilor. În acest context, sunt necesare soluţii performante care 
să ofere servicii electronice pentru toate categoriile de cetăţeni. Astfel, soluţia integrată propusă prin prezentul proiect va permite traversarea 
barierei digitale, care limitează accesul la informaţie prin folosirea de mijloace restrânse de comunicare, adresând toate cele şapte servicii 
care se încadrează în nivelul cel mai înalt de prioritate conform Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile 
cetăţenilor. 

Reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurilor, atât pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, cât şi la nivel inter şi intra-instituţional, 
sunt de natură să eficientizeze activitatea administraţiei publice (din perspectiva costurilor şi timpului de reacţie) şi să crească gradul de 
transparenţă şi integritate în prestarea serviciilor, contribuind totodată la creşterea gradului de satisfacţie al cetăţeanului şi la îmbunătăţirea 
imaginii administraţiei publice. 
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Modul în care proiectul contribuie la soluţionarea nevoilor identificate: 
Proiectul contribuie la soluţionarea nevoilor identificate prin implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, în     

corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, atât din perspectivă back-office, cât 
şi front-office.  

Obiectivele demersului de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor sunt:  
 economisirea resurselor utilizatorilor pentru accesarea serviciilor (financiare, timp, informaţionale, confort); realizarea de efecte 

semnificative de antrenare şi în alte domenii de interacţiune cu cetăţenii; 
  degrevarea instituţiilor publice de resurse implicate în interacţiunea cu cetăţenii (timp, informaţionale, materiale, financiare, 

corespondenţă). 
Prin soluţiile propuse, se are în vedere plasarea în centru a cetăţeanului/evenimentului de viaţă, respectiv integrarea proceselor aferente 

unui serviciu/eveniment de viaţă, şi  garantarea securităţii informaţiilor colectate şi/sau prelucrate, cu scopul reducerea poverii pentru 
utilizatori.  Caracterul inovator al proiectului constă în integrarea următoarelor principii în cadrul soluțiilor informatice prevăzute a fi 
implementate 

Corespondenţa şi contribuţia proiectului la obiectivul specific, la rezultatele şi la indicatorii POCA. 
Proiectul propus asigură operaţionalizarea la nivel teritorial a măsurilor de simplificare prevăzute în Planul integrat pentru simplificarea 

procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, atât din perspectivă back-office, cât şi front-office. Soluţiile informatice propuse prin proiect 
vor include funcţionalităţi care asigură punerea în practică a următoarelor măsuri/deziderate din Planul integrat pentru simplificarea 
procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor. 

Prin intermediul activităţilor de instruire se asigură implementarea măsurii referitoare la dezvoltarea competenţelor personalului. 
Proiectul se adresează obiectivului specific POCA 2.1. Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, respectiv obiectivul tematic nr. 11 Consolidarea capacităţii 
instituţionale a autorităţilor publice şi a părţilor interesate şi eficienţa administraţiei publice şi îşi propune să consolideze capacitatea  
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administrativă a Municipiului Caracal de a susţine o economie modernă şi competitivă, abordând provocarea 5 Administraţia şi guvernarea 

şi provocarea 2 Oamenii şi societatea din Acordul de Parteneriat al României. 
Proiectul răspunde priorităţii de investiţii 11i Efectuarea de investiţii în capacitatea instituţională şi în eficienţa administraţiilor şi a 

serviciilor publice la nivel naţional, regional şi local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări şi a bunei guvernanţe. 
Proiectul asigură îndeplinirea obiectivelor specifice ale axei prioritare 2 Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, prin sustinerea planificarii strategice si prin 
reducerea birocratiei, prin contribuirea la îndeplinirea Obiectivului Specific 2.1: „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”, deoarece are ca scop și obiectiv consolidarea 
capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităților la nivelul Municipiului Caracal, prin simplificarea procedurilor administrative şi reducerea 
birocraţiei pentru cetăţeni, implementarea măsurilor din perspectiva back-office şi din perspectiva front-office, pentru serviciile publice 
furnizate, dar si prin activități care vizează dobândirea și îmbunătățirea de noi cunoștințe, competente și abilități ale personalului din UAT, în 
vederea administrării și utilizării soluțiilor informaționale implementate. 

Prin CCI2014RO05SFOP001 – POCA 2014-2020 versiunea 1.2, România și-a asumat ca valoare țintă pentru anul 2023, pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate următoarele:  

 prin indicatorul 5S18 un număr de 85 de Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme şi proceduri  
standard pentru fundamentarea deciziilor şi a planificării strategice pe termen lung; 

 prin indicatorul 5S57 un număr de 85 de Autorități si instituții publice locale care au primit sprijin pentru introducerea de  
mecanisme și proceduri standard pentru fundamentare; 

  prin indicatorul 5S20 un număr de 69 de Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsuri de simplificare  
a procedurilor pentru cetățeni; 

  prin indicatorul 5S23 un număr de 9.692 de personal din administrația  publică  locală  care  a fost  certificat la   încetarea 
calității de participant la formare legată de OS 2.1; 
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 prin indicatorul 5S59 un număr de 69 de Autorități și instituții publice locale care  au primit sprijin   pentru   introducerea  
măsurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni; 

 prin indicatorul 5S62 un număr de 12.923 participanți la activități de formare legate de OS 2.1. 
Proiectul contribuie la indicatorii de rezultat asumați de POCA, prin activitatea obiectivului general și obiective specifice, rezultatele 

scontate și prin indicatorii de rezultat 5S18, 5S20 si 5S59 și prin indicatorii de realizare 5S57, 5S58 si 5S62, asumați prin Proiect. 
Proiectul contribuie la rezultatele așteptate POCA, și anume la: 

o  R1: Mecanisme şi proceduri standard implementate la nivel local; 
o  R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corespunzător cu Planul integrat de  

simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate; 
o  R5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritatea publică și instituțiile publice centrale  îmbunătățite pentru  susținerea  

măsurilor din cadrul acestui obiectiv specific, prin obiectivul general, obiectivul specific, activitățile propuse, rezultatele așteptate și prin 
indicatorii de rezultat și de realizare asumați. 
  
 
Date de contact: 
Persoană de contact: Gheorghe Eugenia, responsabil comunicare 
Tel: +4 0249 511 384/int.115; fax: +4 0249 517 516 / email: eugenia.gheorghe@primariacaracal.ro 
 

  


