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Obiectivul general al proiectului

Imbunătățirea performanței administrative a Municipiului Codlea în ceea ce privește 
planificarea strategică și implementarea măsurilor de simplificare administrativă de tip 
front-office și back-office în baza competențelor sale partajate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Fundamentarea deciziilor și planificare strategică pe termen mediu și lung prin 
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Codlea pentru perioada 
2021-2027.

2. Îmbunătățirea procesului decizional și planificării strategice la nivelul autorității 
publice locale prin elaborarea Planului strategic instituțional pentru perioada 2021-
2022.

3. Susținerea de măsuri de simplificare atât din perspectiva back-office cât și front-
office prin implementarea unui ecosistem digital interinstituțional interconectat și 
interoperabil de lucru.

4. Optimizarea proceselor administrative în raport cu cetățenii prin digitalizarea a 11 
formulare de beneficii sociale furnizate de solicitant în baza competențelor sale 
partajate.

5. Îmbunătățirea cunostinelor și abilităților personalului din cadrul Consiliului Local și 
Primăriei Codlea prin derularea unui program de instruire adresat unui număr de 60 
de funcționari aleși locali și personal de conducere și de execuție. 

Rezultate așteptate:
1. Rezultat de program 1 - Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local 

pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung – Rezultat 
proiect 1 – Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Codlea pentru perioada 
2021-2027 elaborată.

2. Rezultat de program 1 - Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local 
pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică 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 birocrației pentru 
cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor 
administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat de proiect 3 – Un ecosistem 
digital implementat. 

4. Rezultat de 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 de proiect 4 – 11 de 
formulare digitalizate.

5. Rezultat de 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 5 – 60 de persoane din cadrul 
Consiliului Local și Primăriei Codlea instruite. 
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