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Titlul Proiectului: 

Administrație modernă. Creșterea calității proceselor în Municipiul Sebeș 

cod MySMIS: 126539 

 

Beneficiar: MUNICIPIUL SEBEȘ 
 
Perioada de implementare: martie 2019 – august  2021 
 
Obiectiv general: 

Obiectivul general constă în îmbunătățirea capacității administrative, a calității și eficienței serviciilor 

publice furnizate la nivelul UAT Municipiul Sebeș, județul Alba, din Regiunea Centru, prin investiții 

integrate și complementare conform reglementărilor europene și naționale (elaborare criterii de 

planificare a investițiilor, servicii de digitizare și implementarea unui sistem informatic pentru 

eficientizarea serviciilor de baza din cadru instituției). 

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al POCA de a promova crearea unei administrații 

publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii 

publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor 

Strategiei Europa 2020. 

 

Activități finanțate 

• Management de proiect 

• Activitatea de informare și publicitate 

• Analiza proceselor instituționale 

• Servicii de retro-digitalizare 

• Dezvoltarea unui sistem informatic pentru eficientizarea serviciilor de baza din cadrul instituției 

• Elaborarea de criterii de prioritizarea a investițiilor 

Rezultate așteptate 

 1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și 
planificarea strategică pe termen lung; 
 - Rezultat proiect 1- 1 set de criterii de prioritizarea a investițiilor în următoarele sectoare: educație, 
sănătate, asistență socială, infrastructură (mediu și transport) pentru realizarea bugetului aferent 
anului 2021 
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2: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul 
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;  
- Rezultat proiect 2 – analiza proceselor instituționale 
 
 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul 
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;  
- Rezultat proiect 3 – 10.000 de unități arhivistice digitizate 
 
4 : Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul 
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;  
- Rezultat proiect 4 - sistem informatic pentru eficientizarea serviciilor de bază din cadru instituției 
 
5: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul 
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;  
- Rezultat proiect 5 – 25 de persoane instruite (utilizatori și administratori) pentru utilizarea sistemului 
 
6 : Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în 

vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific; - Rezultat proiect 6 – 30 de 

persoane instruite pe teme specifice, în urma unei analize de nevoi 

 

Valoare totală proiect: 3.608.415,08 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile: 3.471.872,54 lei 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


