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Planificare strategică și simplificare administrativă 
pentru cetățenii municipiului Codlea
Cod SIPOCA 840 / Cod MySMIS 136330

Municipiul Codlea anunţă lansarea proiectului “Planificare strategică 
și simplificare administrativă pentru cetățenii municipiului 
Codlea”, cod SIPOCA 840 / cod MySMIS 136330, cofinanțat din Fondul 
Social European în cadrul  Programului  Operațional  Capacitate  
Administrativă,  componenta  CP13/2019  (pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică 
și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației 
publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, axa prioritară 
Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, 
operațiunea Introducerea de sisteme și standard comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate 
către beneficiari în concordanța cu SCAP.

În  acest  sens,  între  Ministerul  Lucrărilor  Publice,  Dezvoltării  și  
Administrației,  în  calitate  de Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Capacitate Administrativă și Municipiul 
Codlea a fost  semnat  Contractul  de  finanțare  nr.  509/16.06.2020  
pentru  implementarea  proiectului  cu  titlul menționat, într-o 
perioada de 24 luni, respectiv 16 iunie 2020 – 15 iunie 2022. 

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea performantei 
administrative a Municipiului Codlea in ceea ce priveste planificarea 
strategica si implementarea masurilor de simplificare administrativa 
de tip front- office si back-office in baza competentelor sale 
partajate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Fundamentarea deciziilor si planificare strategica pe termen 
mediu si lung prin elaborarea Strategiei de

2. Dezvoltare Locala a Municipiului Codlea pentru perioada 2021-
2027.

3. Imbunatatirea  procesului  decizional  si  planificarii  strategice  
la  nivelul  autoritaþii  publice  locale  prin

4. elaborarea Planului strategic instituþional pentru perioada 
2021-2022.

5. Susþinerea de masuri de simplificare atât din perspectiva back-
office cât si front-office prin implementarea unui ecosistem 
digital interinstitutional interconectat si interoperabil de lucru.

6. Optimizarea proceselor administrative in raport cu cetatenii 
prin digitalizarea a 11 formulare de beneficii sociale furnizate 
de solicitant in baza competentelor sale partajate.

7. Îmbunatairea cunostinelor si abilitailor personalului din 
cadrul Consiliului Local si Primariei Codlea prin derularea  
unui  program  de  instruire adresat  unui  numar  de 60  
de  functionari  alesi  locali si  personal de conducere si de 
executie. 



www.poca.roMaterial distribuit gratuit

Rezultate așteptate:

1. Rezultat de program 1 - Mecanisme si proceduri standard 
implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor 
si planificarea strategica pe termen lung – Rezultat proiect 1 
– Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Codlea pentru 
perioada 2021-2027 elaborata.

2. Rezultat de program 1 - Mecanisme si proceduri standard 
implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor 
si planificarea strategica pe termen lung – Rezultat proiect 
2 – Planul Strategic Instituþional al Municipiului Codlea pentru 
perioada 2021-2022 elaborat.

3. Rezultat de program 3 – Proceduri simplificate pentru reducerea 
birocraþiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul 
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru 
cetateni implementate – Rezultat de proiect 3 – Un ecosistem 
digital implementat. 

4. Rezultat de program 3 – Proceduri simplificate pentru 
reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu 
Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative 
pentru cetateni implementate – Rezultat de proiect 4 – 11 de 
formulare digitalizate.

5. Rezultat de program 5 – Cunostinte si abilitati ale personalului 
din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite, in 
vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv 
specific – Rezultat proiect 5 – 60 de persoane din cadrul 
Consiliului Local si Primariei Codlea instruite.

Grupul tinta al proiectului va fi format din 60 de persoane care 
vor proveni din categoriile eligibile conform Ghidului Solicitanului, 
ce sunt direct sprijinite in cadrul proiectului prin masuri de 
instruire si imbunatatire a competentelor in vederea implementarii 
unor procedure simplificate de front- si back-office. Categoriile de 
grup tinta vizate prin proiect sunt:

• 5  alesi  din  cadrul  Consiliului  Local  Codlea,  asa  cum  sunt  
definiti  in  actele  normative  incidente  ale administratiei 
publice locale;

• 55 de persoane ce apartin categoriilor personal de conducere si 
personal de executie din cadrul Primariei Codlea.

Valoarea totală a proiectului este de 3.781.165,50 lei, din care:

• Valoarea eligibilă nerambursabilă 3.705.542,19 lei;

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 75623,31 lei

Persoana de contact: 

Bouaru Radu Eugen, consilier Compartiment Informatică, 

tel. 0268251650 int. 104, 
fax 0268251809, 
email:  contact@municipiulcodlea.ro


