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Municipiul Codlea implementează proiectul “Creșterea capacității administrative a autorității publice locale
a Municipiului Codlea, în fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsurile de simplificare pentru
cetățeni” Cod SIPOCA 552 / Cod MySMIS 126524

Municipiul Codlea anunţă lansarea proiectului “Creșterea capacității administrative a autorității
publice locale a Municipiului Codlea, în fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsurile de
simplificare pentru cetățeni”, cod SIPOCA 552 / cod MySMIS 126524, cofinanțat din Fondul Social European
în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, componenta CP10/2018 (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 Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate
de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și Municipiul Codlea a fost
semnat Contractul de finanțare nr. 308/15.01.2019 pentru implementarea proiectului cu titlul menționat,
într-o perioada de 18 luni, respectiv 15 ianuarie 2019 – 14 iulie 2020.
Obiectivul general al proiectului: consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la
nivelul Municipiului Codlea, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru
cetâțeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru,
digitalizarea arhivelor) și din perspectiva front-office, pentru serviciile publice furnizate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondența cu Planul integrat pentru
simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea
procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât si din perspectiva front-office.
2. Cultivarea și dezvoltatea cunoștințelor, competențelor și abilităților personalului din cadrul Municipiului
Codlea, prin participarea la programe de instruire, inclusiv prin abordarea temelor de dezvoltare durabilă,
egalitate de șanse, nediscriminare și egalitate de gen, în vederea utilizării și administrării soluțiilor informatice
implementate.
Rezultate așteptate:
1. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat
de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate: Platformă integrată (portal web,
aplicație pentru dispozitive mobile) pentru servicii electronice complete (descărcare/completare/transmitere
documente, plata electronică, semnatură electronică, notificări asupra stadiului demersului); Terminal
interactiv self-service pentru servicii electronice (depunere documente); Soluție pentru managementul
integrat al documentelor; Platformă integrată pentru arhivare electronică; Arhivă digitalizată.
2. Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituþiile publice locale îmbunătățite, în vederea
sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific: 55 persoane (aleși locali, personal de conducere
și de execuție) pregătiți profesional în cadrul unor programe de instruire în utilizarea și administrarea soluțiilor
informatice implementate.
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Grupul tinta eligibil din cadrul prezentului proiect este de 55 persoane si este format din:
32 persoane/personal din unitatea administrativ teritoriala la nivel local a Municipiul Codlea care sunt
persoane/personal de conducere de executie (9 persoane cu functii de conducere si 23 persoane cu
functii de executie);
23 alesi locali din unitatea administrativ teritoriala la nivel local a Municipiul Codlea, din care: 2
demnitari (1 primar, 1 viceprimar), 1 secretar, 1 administrator public, 19 consilieri).

Valoarea totală a proiectului este de 2895105,03 lei, din care:
 Valoarea eligibilă nerambursabilă 2837202,93 lei;
 Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 57902,10 lei
Persoana de contact: Bouaru Radu Eugen, consilier Compartiment Informatică, tel. 0268251650 int. 104, fax
0268251809, email: contact@municipiulcodlea.ro
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