
Titlul Proiectului: 

”Administrație modernă. 

Creșterea calității proceselor”

cod SIPOCA/MySMIS: 574/126539

Beneficiar: MUNICIPIUL SEBEȘ



Obiectivele proiectului:

 Obiectivul general consă 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 cadrul 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.



Obiectivele specifice ale proiectului:

 OS 1: Implementarea unor mecanisme și proceduri standard (elaborare criterii de

planificare a investițiilor) pentru a crește eficiența acțiunilor administrative la nivelul

Municipiului Sebeș.

 OS 2. Măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației

prin crearea și integrarea unui sistem informatic pentru arhivă (digitalizarea

arhivelor) și implementarea unui sistem informatic pentru eficientizarea serviciilor

de bază de la nivelul Municipiului Sebeș.

 OS 3. Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de circa 30

persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul UAT Municipiul Sebeș pe teme

specifice, în urma unei analize de nevoi.



Valoarea și durata proiectului: 

 Valoarea totală a proiectului: 

3,608,415.08 lei

 Valoare finanțare nerambursabilă: 

3,471,872.54 lei

 Contribuția proprie:136542,54 lei

 Perioada de implementare 30 luni:

28 APRILIE 2019 – 28 AUGUST 2021



Activități finanțate:

 Management proiect;

 Activitatea de informare și publicitate;

 Analiza proceselor instituționale;

 Servicii de retro-digitalizare;

 Dezvoltarea unui sistem informatic pentru eficientizarea serviciilor de bază 

din cadrul instituției;

 Elaborarea de criterii de prioritizarea a investițiilor;

 Formarea personalului instituției.



Grup țintă:

 50 de persoane (personal de conducere și de execuție) care provin din

următoarele autorități și instituții publice locale (personal de conducere și

de execuție): Aparatul de specialitate al primarului; Serviciul Public pentru

Administrarea Patrimoniului; Direcția de Asistență Socială; Poliția Locală

Sebeș; Spitalul Municipal Sebeș; Școli și Licee din Municipiul Sebeș.

 5 aleși locali (consilieri locali).



Sistemul 

de arhivare electronică 

INFOCET

Arhiva documentelor din 

ultimii 10 ani

Integrare cu sistemul existent:



G.I.S.

COMPARTIMENTUL URBANISM

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

COMPARTIMENTUL PATRIMONIU ȘI 

TRANSPORT

COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI ȘI 

DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

BIROUL COLECTARE CREANȚE BUGETARE

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ

Utilizarea sistemului 

informatic:



Rezultate așteptate:

 Rezultat proiect 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;

 Rezultat proiect 2 – analiza proceselor instituționale;

 Rezultat proiect 3 – 10.000 de unități arhivistice digitizate;

 Rezultat proiect 4 - sistem informatic pentru eficientizarea serviciilor de bază din

cadru instituției;

 Rezultat proiect 5 – 25 de persoane instruite (utilizatori și administratori) pentru

utilizarea sistemului;

 Rezultat proiect 6 – 30 de persoane instruite pe teme specifice, în urma unei

analize de nevoi.



Date de contact: 

Manager proiect,

Morariu Gheorghe Daniel
dan.morariu@primariasebes.ro

VĂ MULȚUMIM!
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