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“PRO-ADMIN - Administrație locală performantă”,  

Cod SIPOCA 688 / SMIS2014+ 129739 

 

 

MUNICIPIUL CARACAL, în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului “PRO-ADMIN - 
Administrație locală performantă”, Cod SIPOCA 688 / SMIS2014+ 129739 – finanţat prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi 
transparente, Cod apel: POCA/471/2/1/ Introducerea de sisteme comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Apel 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”, Obiectiv specific:  
Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele 
orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.  

 
Proiectul se implementează în Municipiul Caracal, timp de 24 luni, începând din data de 04.09.2019. 
 
Proiectul “PRO-ADMIN - Administrație locală performantă”, Cod SIPOCA 688 / SMIS2014+ 129739 – 

finanţat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară – Administraţie 
publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Cod apel: POCA/471/2/1/ Introducerea de sisteme 
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță 
cu SCAP, Apel 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”, Obiectiv specific: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică 
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP şi are o valoare totală de 
3.893.240,4 lei, din care 3.815.375,6 lei reprezintă finantare nerambursabilă. 
 

Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativă este Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

 

Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea și implementarea unor soluții informatice privind 

simplificarea procedurilor administrative în primaria Caracal, în vederea creșterii capacității instituționale 

privind fundamentarea deciziilor și planificare strategică pe termen lung, precum și reducerea birocrației, 



 
 
 

 

 

prin dezvoltarea și implementarea unor sisteme informatice inovative pentru serviciile furnizate către 

cetățeni. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Introducerea și implementarea unui mecanism de bugetare participativă în scopul creșterii 
calității procesului decizional, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor 
comunității locale Caracal. 

2. Consolidarea capacității instituționale privind planificarea și fundamentarea strategică, prin 

dezvoltarea și elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Municipiului Caracal pentru perioada 

2021 -2027 și a PMUD. 

3. Dezvoltarea, implementarea și susinerea de măsuri de simplificare, atât din perspectiva back-office 

cât și front-office pentru serviciile furnizate direct cetățenilor și mediului de afaceri din municipiul 

Caracal. 

4. Dezvoltarea și implementarea unor programe de instruire specifice privind dezvoltarea 
competențelor și abilităților pentru angajații (demnitari, consilieri, personal de conducere și 
execuție) din municipiul Caracal. 
 

Rezultatele aşteptate: 

1. Rezultat program: 1. Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru 

fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung: 

– Rezultat proiect 1. Comitet/Comisie de coordonare; comisii de specialitate cu rol consultativ; 

Procedură de lucru; Planificare a activităților Comitetului/comisiei; Strategia și procedurile 

de funcționare a mecanismului de bugetare participativă; Mecanism de bugetare participativă 

on-line; 

2. Rezultat program: 1. Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru 

fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung: 

– Rezultat proiect 2. Plan de acțiune; Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Caracal 

pentru perioada 2021-2027; PMUD 



 
 
 

 

 

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: 

– Rezultat proiect: 3. Sistem informatic de tipul ghiseu unic on-line și fizic; 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; Retro-digitalizarea arhivei UAT cel puțin pentru documentele ce prezintă valoare 

operațională în prezent. 

4. 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 – 60 persoane (aleși locali, personal de conducere și de execuție) pregătiți 

profesional în cadrul unor programe de instruire. 

 

Date de contact: 

Persoană de contact: Pocşoară Georgeta-Claudia, Responsabil comunicare 

Tel: +4 0249 511 384/int.133/fax: +4 0249 517 516/email:claudia.pocsoara@primariacaracal.ro 

 

 

 

 

 


